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Protokół zebrania Rady Rodziców 

 

z dnia 03.04.2017 r. o godz. 17.45 – 18.00.  

Przebieg zebrania 

 

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

prowadzona przez Sekretarza Rady Rodziców  Panią Magdalenę Karaś 

 

1. REMONT KOLEJNYCH  TOALET 

Remont kolejnej toalety dla dziewczynek został przewidziany na wakacje. Nowa toaleta 

zamykana jest na 15 minut, aby wyschła podłoga.   

2. SYTUACJA W OŚWIACIE  

W dniu 03.04.17 zostały przeprowadzone zebrania z rodzicami uczniów klas 6. Z każdej klasy 

odejdzie po 3 do 5 osób (dokładne dane nie są znane). W klasach trzecich odejdzie jeszcze 

więcej dzieci, co być może spowoduje konieczność łączenia klas.   

3. DRUGI JĘZYK 

Ankieta jednogłośnie wskazała, że rodzice wybrali hiszpański i niemiecki – jednakże dyrekcja 

zadecydowała, ze dzieci będą miały do wyboru francuski i niemiecki. Nie wiadomo czy 

powstanie klasa dwujęzyczna z francuskim. 

4. INFORMATYKA 

Komputery wykorzystywane podczas zajęć informatycznych są stare -mają po 10 i 11 lat. Nie 

ma szans na nowsze oprogramowanie, ani na środki na nowe komputery. Problem wadliwie 

działających komputerów z przestarzałym oprogramowaniem pozostanie więc otwarty.  

5. STOŁÓWKA 

W związku z licznymi spostrzeżeniami dotyczącymi jakości i ilości posiłków Pan Tomasz 

Puławski zadeklarował, że spotka się z kierowniczka stołówki aby sprawdzić, które ze 

wskazanych przez dzieci potrawy można zastąpić. Wysunięto propozycję zakupu dla dzieci 

noży.  

6. PIERWSZA POMOC 



Tegoroczna edycja kursu pierwszej pomocy odbędzie się w maju. 

7. PANORAMA KLAS 

W dniach 13-14 czerwca odbędą się dwudniowe zajęcia integracyjne dla klas. Już teraz klasy 

dostały zadania do wykonania na ten dzień. 

8. Etyka 

Należy zgłaszać osoby chętne do brania udziału w lekcjach etyki. 

9. REFORMA - nauczyciele 

Pan Dyrektor podał nazwiska nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia. Pojawiło się kilka 

wątpliwości. Pismo ze stanowiskiem Rady Rodziców w tej sprawie zostanie wystosowane do 

Pana Dyrektora. 

10. WZBOGACENIEOFERTY ŚWIETLICY 

Pan Dyrektor otrzymał informację o możliwości wzięcia udziału w programie firmy Orange, 

który miałby na celu wzbogacenie oferty dla dzieci. Mamy nadzieję, że propozycja ta spotka 

się aktywnością przedstawicieli Szkoły. 

Termin następnego zebrania ustalono na 22.05.02.17 na godz. 17.15. 

 

            SEKRETARZ                                                                               PRZEWODNICZĄCY                   

          Rady Rodziców                                                                                  Rady Rodziców 


