
PROTOKÓŁ z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z dnia 26 października 2017 r.

-Liczba obecnych na zebraniu – 32
-Uprawnionych do głosowania – 32 –  przedstawiciele klas: 0a, 1a, 1b, 1d, 

1f, 1g, 2a, 2c, 2d, 2e, 3a, 3c, 3e, 3f, 3g, 4a, 4b, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 5a, 5c,  
5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7e

(Lista obecności – Zał. Nr 1 do protokołu)

Porządek Zebrania

1. Zebranie rozpoczęło się zapoznaniem z ofertą fotografów Anny i Tomasza Wójciccy 
-  Rada Rodziców postanowiła  zarekomendować ich  Pani  Dyrektor  do  próbnej 
sesji zdjęciowej w szkole.

2. Następnie  skarbnik  pani  Anna  Perzyńska  przedstawiła  poszczególne  punkty 
budżetu, a przedstawiciele RR akceptowali je lub odrzucali.
a) Wzorem lat wcześniejszych Rada Rodziców podjęła decyzję, że nie finansuje 

konkursów i imprez międzyszkolnych.
b) Zdecydowano również, że jeśli nie uda się zdobyć pieniędzy na szkolenia dla 

rodziców w ramach programu przeciwdziałania agresji,  a pierwsza ich tura 
będzie  miała  pozytywny odzew,  to  Rada  Rodziców sfinansuje  te  warsztaty 
również dla klas 5-7.

3.  Rada  Rodziców  przyjęła  preliminarz  wydatków  na  rok  szkolny  2017/2018 
w drodze  głosowania.  Głosów  ZA  32,  przeciw:  0,  wstrzymujących:  0 
(zaakceptowany preliminarz  wydatków stanowi Załącznik  nr  1  do niniejszego 
protokołu).

4.  Następnie  odbyła  się  dyskusja  na  temat  przedstawionej  podczas  zebrań 
z rodzicami procedury okolicznościowego zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych. 
Wnioski z dyskusji:
a) przedstawione informacje nie były jasne dla rodziców,
b) pojawiło  się  kilka  rozbieżności  w  omówieniach  jej  przez  poszczególnych 

nauczycieli,
c) zebrana lista uwag zostanie przekazana Pani Dyrektor.

5. Do Pani Dyrektor zostanie zgłoszona ponownie sprawa regularnego wychodzenia 
uczniów za zgodą rodziców, np.  powrót do domu na okienko pomiędzy zajęciami.  
Wtedy powinna by zastosowana inna procedura.

6.  Przedstawiciel  klasy 3g poinformował o złożeniu pisma do Dyrekcji  w sprawie 
organizacji  świetlicy  i  szatni  szkolnej,  dotyczącego  braku  kontroli  odbierających 
dzieci  przez  pracowników  świetlicy,  braku  realizacji  programu  edukacyjnego  na 
świetlicy.

7.  W  wyniku  dyskusji  na  temat  organizacji  Świetlicy  i  szatni  szkolnej  wysunięto 
następujące wnioski:

a) zamieszanie  na  świetlicy  i  w  szatni  wynika  z  drastycznego  przeludnienia 
naszej szkoły,

b) ponowimy  prośbę  o  przychodzenie  wychowawców  świetlicy  na  zebrania 
z rodzicami klas 1-3,
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c) jeśli to nie odniesie skutku, to zaprosimy na zebranie Rady Rodziców panią 
Kierownik Świetlicy,

d) będziemy wspierać działania służące weryfikacji rzeczywistego zamieszkania 
uczniów w rejonie szkoły,

e) skierujemy  specjalne  pismo  do  burmistrza  z  prośbą  o  zaproponowanie 
rozwiązań,  które  zapobiegłyby  przeludnieniu  szkoły,  w  wyniku  reformy 
oświaty w kolejnym roku nie odejdzie ze szkoły najstarszy rocznik, a pierwsze 
klasy trzeba przyjąć.

8. Sprawy różne:
a) Zgłoszono uwagi dotyczące zachowania, traktowania uczniów i prowadzenia 

lekcji przez nauczycieli - zostaną one przekazane Dyrekcji,
b) pytanie do nauczycieli WF-u jak często prane są znaczniki, bo dzieci zgłaszają, 

że są brudne,
c) przekazanie  pielęgniarce  szkolnej  informacji,  że wobec obecności  w szkole 

klas 7, a w roku kolejnym 8 powinna mieć w gabinecie materiały higieniczne 
dla dziewcząt.

d) Zebrano  kontakty  do  osób  z  wszstkich  klas,  które  zgłosiły  się  jako 
koordynatorzy klas w zakresie działań zespołu ds. programu profilaktyczno-
wychowawczego.  Wobec  niewielkiej  liczby  zgłoszonych  koordynatorów 
ustalono,  że w przypadku ich braku - ich funkcje automatycznie przejmuje 
przewodniczący klasy.

Protokół sporządziła:             
Joanna Jakubowska
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