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Protokół z zebrania Rady Rodziców 

 

29.09.2016 r. o godz. 17.15 – 19.00 odbyło się zebranie Rady Rodziców naszej szkoły.  

Zebranie przebiegało na dwóch głównych płaszczyznach: 

I. Wystąpienie Dyrektora Szkoły pana Marka Woźniaka. 

II. Zagadnienia związane z bieżącą i planowaną działalnością Rady Rodziców- dyskusja 

prowadzona przez Przewodniczącego Rady Rodziców pana Pawła Różańskiego.  

 

I. Dyrektor Szkoły przedstawił:  

 zarys Programu Wychowawczego Szkoły- program bez zmian  

w stosunku do lat ubiegłych, dostępny do wglądu na stronie internetowej; 

 główne założenia Programu Profilaktyki- do zapoznania na stronie 

internetowej szkoły; 

 zręby planu finansowego szkoły na bieżący rok – zał. nr 2. 

REMONT ŁAZIENEK 

Dyrektor zadeklarował, że zwracał się do Wydziału Inwestycji i Remontów UM w Lublinie  

o środki w wysokości 100 tys. zł. Są to szacunkowe koszty remontu łazienek szkolnych. Póki 

co pieniądze, które zostały przyznane z UM przeznaczono na remont sali gimnastycznej 

uznając ją za sprawę pilniejszą. 

STRONA INTERNETOWA 

Członkowie Rady Rodziców zwracali uwagę na przestarzałą i nieaktualną stronę internetową 

szkoły. Na razie dyrektor nie widzi potrzeby tworzenia nowej witryny internetowej, ale 

zobowiązał się, do mobilizowania nauczycieli do bieżącej aktualizacji strony i zamieszczania 

tam materiałów i informacji przydatnych dzieciom i rodzicom. 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY 

Dyrektor zobowiązał się do przypomnienia nauczycielom o obowiązku bieżącego 

aktualizowania i informowania rodziców o sprawach ich dzieci i szkoły za pomocą dziennika 

elektronicznego. Od nowego semestru (luty 2016) dzienni elektroniczny będzie prowadzić 

inna firma- zakłada się, że będzie działał sprawniej bez wykupywania dodatkowych 

abonamentów. 



II. Przewodniczący Rady Rodziców pan Paweł Różański przedstawił szereg 

propozycji mających na celu usprawnienie działalności Rady Rodziców: 

 opracowanie nowego Regulaminu Rady Rodziców,  

 wdrożenie systemu łączności pomiędzy decyzjami podejmowanymi przez Radę 

Rodziców, a rodzicami uczniów (rola do spełnienia przez delegatów klasowych do 

Rad Rodziców); 

 bieżące informowanie na zebraniach klasowych o głównych kierunkach działalności 

Rady Rodziców oraz zbieranie informacji zwrotnych, jakich działań rodzice 

oczekiwaliby od Rady Rodziców; 

 podjęcie decyzji o wysondowaniu, bądź przegłosowaniu w klasach kierunku 

opracowania preliminarza budżetu Rady Rodziców na rok bieżący (zakładając 

wpływy w wysokości ok. 12 tys. zł można za to wyremontować jedną łazienkę, ale nie 

należałoby liczyć na wsparcie Rady Rodziców w innych przedsięwzięciach szkolnych- 

brak finansowania nagród, wyjazdów etc. Część rodziców podziela ten pomysł, część 

jest zdania, że jednak preliminarz powinien być bardziej zbliżony do 

dotychczasowych. Kwestię tę należy rozważyć w oparciu o głosy rodziców z klas.). 

Sprawa ta poddana zostanie rozstrzygnięciu na kolejnych zebraniach Rady Rodziców 

po uprzednim przedyskutowaniu sprawy w klasach. Wszelkie pomysły i głosy 

prosimy zgłaszać do przedstawicieli klasowych do Rad Rodziców; 

 członkowie Rady Rodziców podejmą się zbadania zasad uczestnictwa szkół 

w programie WZOROWA ŁAZIENKA.pl oraz możliwości zbierania  

i przyjmowania darowizn przez Radę Rodziców; 

 warto też podkreślić, że obecnie Radę Rodziców wspiera wpłatami około 40 % 

rodziców, im więcej wpłat, tym więcej można zrealizować zadań!! Zachęcamy do 

wpłat rozłożonych na raty np. po 10 zł miesięcznie; 

 firma oferująca dobrowolne ubezpieczenie dla naszych dzieci na rok bieżący 

przedstawiła gotowość przekazania na rzecz Rady Rodziców darowizny wysokości 

6 tys. zł. Nie może być jednak ona przekazana w formie pieniężnej, a wyłącznie 

postaci rzeczowej. Podjęto decyzję o zakupie nowych tablic suchościeralych oraz 

elementów odblaskowych dla dzieci. 

 W planach na rok szkolny 2016/17 uwzględnione zostały prowadzone do tej pory: kurs 

I pomocy dla wszystkich dzieci, prelekcje dla uczniów i rodziców na najbardziej 

istotne tematy oraz akcja "Bądź widoczny - bądź bezpieczny " (elementy odblaskowe 

dla wszystkich dzieci). W fazie opracowania znajduje się planowany na ten rok 

szkolny przegląd zdolności, umiejętności i talentów dzieci z poszczególnych klas, 

który ma na celu pobudzenie do aktywności wszystkich dzieci. Projekt zakończony 

zostanie festynem, przewidzianym na czerwiec 2017r.   

Termin następnego zebrania ustalono na 07.11.na godz. 17.15. 

 

            SEKRETARZ                                                                               PRZEWODNICZĄCY                   

          Rady Rodziców                                                                                  Rady Rodziców 

                                                                                                                      -Paweł Różański 

 



Lista obecności 29.09.2016 r. 

klasa Imię i nazwisko 

Ia Gaszczyk Jacek 

Ib Grażyna Cebryk 

Ic Magdalena Maciaszczyk 

IIa Grzegorz Mądry 

IIb Magdalena Michałowska 

IIc Agnieszka Kowalska 

IId   

IIe Kamila Nakonieczna 

IIIa   

IIIb Danuta Czarab 

IIIc Agnieszka Grądzielewska 

IIId Puławski Tomasz 

IIIe Kościk Piotr 

IIIf Artur Orłowski 

IVa Urszula Sobstyl 

IVb Monika Jaroszuk-Sierocińska 

IVc Patrycja Chorągiewicz 

IVd Dariusz Figiel 

IVe Dagmara Kociuba 

Va Małgorzata Hec 

Vb Paweł Różański 

Vc Joanna Bieniek 

Vd Michał Saba 

Ve Agnieszka Gontarz 

VIa Magdalena Maciaszczyk 

VIb Magdalena Karaś 

VIc Magdalena Knuta-Bron 

VId Beata Maksymiuk-Pacek 

VIe Agnieszka Gontarz 
 


