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Protokół z zebrania Rady Rodziców 

 

14.11.2017 r. o godz. 17.30 – 19.00 odbyło się zebranie Rady Rodziców szkoły.  

Przebieg zebrania 

 

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

prowadzona przez  Przewodniczącego Rady Rodziców  Pana  Pawła Różańskiego 

1. ROZSZERZENIE MONITORINGU 

W związku z brakiem poprawy stanu higienicznego toalet rodzice wnoszą o poszerzenie 

strefy monitoringu tak, aby obejmował on pierwsze pomieszczenie oraz korytarz przy 

toaletach.  Należy sprawdzić, czy są możliwości finansowe oraz techniczne, aby wprowadzić 

monitoring w życie.  

Rada Rodziców wnioskuje także o stworzenie grafiku sprzątania, gdzie odnotowywana 

byłaby godzina sprzątania oraz nazwisko osoby sprzątającej.  

2. WPŁATY NA RADY RODZICÓW 

Rada Rodziców głosami 21 osób przy 4 głosach wstrzymujących się od głosowania 

zatwierdziła wniosek, aby każda klasa która zbierze 90% wpłat dostanie zwrot 10% kwoty na 

cele klasowe. 

3. METODY PRACY Nauczycieli (dane osobowe znane Radzie Rodziców) 

Rada zgłasza zastrzeżenia dotyczące metod pracy Pana (dane osobowe znane Radzie 

Rodziców). Problem dotyczy: 

- odchodzenia podczas lekcji od tematu głównego i skupianie się na wątkach pobocznych, 

- wymagania na sprawdzianach informacji, które nie były przekazywane w sposób 

wyczerpujący,  

- przeprowadzanie kartkówek w ostatnich 6 minutach lekcji,  

- wybierania osób, które mogą poprawiać prace klasowe.  

 

4. ZMIANY W STATUCIE 

Pan Dyrektor Marek Woźniak przedstawił Radzie Rodziców najważniejsze zmiany 

dotyczące statutu. Jednogłośnie została przyjęta zmiana poszerzająca skalę ocen na oceny z „-

„.  Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

Rada Rodziców poinformowała P. Dyrektora M. Woźniaka, że wnosi zastrzeżenie do 

punktu dotyczącego możliwości poprawiania oceny dostatecznej. Dotyczy to zwłaszcza 

uczniów z orzeczeniami oraz dzieci z klas 7-8 w sytuacji ,gdy jest duża liczba kartkówek i 



sprawdzianów. W kwestii dotyczącej ilości sprawdzianów dla klas 7-8 Rada Rodziców 

wnioskuje o utrzymanie 2 sprawdzianów i 3 kartkówek w tygodniu. Wniosek przyjęto 

większością głosów przy 18 głosach „za” oraz 7 wstrzymujących się. 

5. WF I PLASTYKA 

Rada Rodziców zgłosiła Panu Dyrektorowi Markowi Woźniakowi zastrzeżenia dotyczące 

oceniania dzieci na lekcjach wf poprzez nie stosowanie się nauczycieli do pkt 35  oceniania 

wewnątrzszkolnego. Została również poruszona kwestia nie uwzględniania przez Pana (dane 

osobowe znane Radzie Rodziców) zwolnień wystawianych przez rodziców dzieciom, które 

wróciły po przewie spowodowanej chorobą.  

Zwrócono również uwagę na nie stawianie ocen celujących uczniom reprezentującym 

Szkołę, uczęszczającym na dodatkowe zajęcia sportowe (również organizowanych przez 

nauczycieli z naszej szkoły) oraz uprawiającym z sukcesami inne dziedziny sportowe. Rada 

Rodziców wyraziła swoje oburzenie w kwestii formy przeprowadzania kartkówek z 

przedmiotu wf. 

6. SZAFKI 

Rada Rodziców w porozumieniu z P. Dyrektorem M. Woźniakiem zdecydowała, że w 

odpowiedzi na postulaty Rodziców, przygotuje projekt miejsca na lokalizację szafek, w 

których dzieci mogłyby zostawiać swoje rzeczy. Przygotowana zostanie również oferta zakupu 

i dostarczenia szafek oraz ustalone zostaną zasady korzystania z nich. Podjęte zostaną 

również kroki mające na celu pozyskanie funduszy na zakup szafek w przyszłości.   

7. DODATKOWE  ZAJĘCIA  

Rada Rodziców zwraca uwagę na brak informacji dotyczącą zajęć dodatkowych.  Do tej 

pory nie została przedstawiona informacja, w jakich terminach wspomniane zajęcia się 

odbywają. Brakuje także informacji dotyczących konkursów, w których dzieci mogłyby brać 

udział (konkursy lokalne). Rodzice wysunęli propozycję i wyrazili zgodę, aby takie zajęcia 

odbywały się w byłym Gimnazjum nr 10 (obecnie XXX LO).  

8. DZIENNIK ELEKTRONICZNY 

Rada Rodziców wnioskuje, aby w dzienniku pojawiały się informacje na temat prac 

domowych długoterminowych. 

9. ZEBRANIA 

Rada Rodziców kolejny raz wnioskuje, aby zebrania klas 4-8 nie odbywały się w jednym 

dniu, albo odbywały się chociaż w rożnych godzinach, co umożliwiłoby uczestnictwo w nich 

rodzicom, których dzieci uczęszczają do różnych klasach. 

II. Termin następnego zebrania ustalono na 17.01.02.18 na godz. 17.30 

            SEKRETARZ                                                                          PRZEWODNICZĄCY                   

          Rady Rodziców                                                                                Rady Rodziców 


