
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 29                                                                    Lublin 07.11.2016r. 
im. Adama Mickiewicza w Lublinie 

ul. Wajdeloty 1, Lublin  

 

Załączniki: 

1. Skład uczestników zebrania 

2. Uchwała Rady Rodziców nr 1/ 2016 w sprawie przyjęcia nowego regulaminu Rady Rodziców 

3.  Regulamin Rady Rodziców 

 

 

Protokół z zebrania Rady Rodziców 

 

07.11.2016 r. o godz. 17.15 – 19.30 odbyło się zebranie Rady Rodziców naszej Szkoły.  

Przebieg zebrania 

I. Wybory uzupełniające prezydium Rady Rodziców wg obowiązującego regulaminu 

 

             Wybór Prezydium :  

Sekretarz  - Magdalena Karaś 

Skarbnik – Małgorzata Hec 

II. Przyjęcie i zatwierdzenie nowego regulaminu  Rady Rodziców (Zał. 2.).    

Regulamin przedstawiono do wiadomości Dyrektorowi Szkoły. Dyrektor zgłosił potrzebę 

zatwierdzenia Regulaminu przez Radę Pedagogiczną. 

 

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

prowadzona przez Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Pawła Różańskiego.  

 

Poruszane tematy 

1. CZYSTOŚĆ W TOALETACH 

W nawiązaniu do pisma złożonego przez RR  P. Dyrektor odniósł się do stanu czystości toalet. 

Wg przedstawionych informacji, zostało przeprowadzone spotkanie z personelem sprzątający, 

a czystość toalet jest na bieżąco monitorowana przez Kierownika Administracyjnego i 

Dyrektora Szkoły. Uchybienia stwierdzone podczas kontroli mają zostać skorygowane prze 

m.in. zmianę organizacji pracy personelu sprzątającego oraz uzupełnienie sprzętu. Brak 

możliwości uzyskania dodatkowego etatu wymusza wdrożenie innych metod podniesienia 

jakości sprzątania. 

Wnioski: 

- należy sprawdzać, czy toalety są prawidłowo sprzątane podczas dyżurów popołudniowych 

(kontrola rano przed godz. 8). Obchód powinien być wykonywany przez P. Kierownika, 



- rozważenie wprowadzenia kart kontrolnych pracy dla personelu sprzątającego, 

- rozpropagowanie zasady natychmiastowego reagowania (zgłoszenie do sekretariatu Szkoły) 

wszelkich nieprawidłowości w zakresie czystości i higieny, 

-  poruszenie podczas zebrań klasowych tematu zanieczyszczania toalet, prośba do rodziców o 

poruszenie tego tematu w domach oraz przez wychowawców w poszczególnych klasach 

- ustalenie przez P. Kierownika procedur sprzątania i konsekwentne sprawdzanie ich 

przestrzegania, 

- uzupełnienie sprzętu i poprawa jakości sprzętu do sprzątania ze szczególnym 

uwzględnieniem mopów. Rozważenie zakupu specjalistycznych środków chemicznych.  

-Przedstawiciele Rady Rodziców wezmą udział w zebraniu personelu sprzątającego z 

Kierownikiem Administracyjnym (termin do ustalenia). 

-zmiana organizacji pracy personelu sprzątającego -rezygnacja z rotacyjnego cyklu pracy. 

2. PODSUMOWANIE AKCJI "BĄDŹ WIDOCZNY-BĄDŹ BEZPIECZNY" -ZAKUP 

ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH. 

W klasach zostały rozdane dzieciom odblaski. Należy uczulić dzieci, aby je prawidłowo nosiły 

oraz Rodziców, aby zwracali uwagę na bezpieczeństwo dzieci m.in. przez stosowanie 

zakupionych elementów odblaskowych. Koszt zakupu 10....zł 

3. ZBIÓRKA PIENIĘDZY NA REMONT ŁAZIENEK 

Do tej pory na remont łazienek zebrano ok.  tys. zł. Koszt remontu jednej łazienki oszacowano 

na około 12 tyś zł. W ramach remontu przewiduje się: wymianę glazury, muszli, umywalek, 

kranów, postawienie nowych kabin. Cała armatura zabudowana, zautomatyzowana 

(fotokomórki). Odtworzenie kratek ściekowych umożliwi zmywanie podłóg i ścian.   

Wnioski 

- prośba o dalsze wpłaty na Radę Rodziców. Pierwszy etap remontowy- początek roku 2017 

(ferie zimowe).  

4. WYDATKI RADY RODZICÓW 

Została poruszona kwestia braku pełnej akceptacji dla założenia, że 100% funduszy zostanie 

przekazane na remont łazienek. Zgłoszono wniosek, aby część środków przeznaczyć na  

nagrody książkowe na koniec roku.  

Wnioski: 

   -  Temat o dalszych dyskusji na zebraniach w klasach. 

   - Część z wpłat dokonywanych przez Rodziców zostanie przeznaczona na nagrody 

książkowe. 

   - Zadaniem priorytetowym Rady na rok 2016/2017 jest remont łazienki/nek   

5.  PANORAMY KLAS 



"Panorama klas" będzie prezentacją wszystkich klas naszej Szkoły. Celem tego 

przedsięwzięcia jest uaktywnienie dzieci mniej aktywnych oraz zawiązanie i wzmocnienie 

więzi między dziećmi w poszczególnych oddziałach. Zaplanowano kila etapów przeglądu klas. 

Jednym z nich jest stworzenie i prezentacja uczniów w dowolnej formie plastycznej na tablicy 

w formacie A3 (zdjęcia, rysunki,...). Drugi etap to forma literacka charakteryzująca 

społeczność klasową. Na początku czerwca odbędzie się prezentacja klas. Równolegle 

odbędzie się festyn m.in. z konkurencjami sportowymi. 

 Wnioski: 

- prosimy o przesyłanie propozycji konkurencji festynowych do Przewodniczącego Rady 

Rodziców (adres kontaktowy na stronie Szkoły w zakładce Rady Rodziców). 

6. KALENDARZ SZKOLNY 

W związku z brakiem zainteresowania, dalsze prace nad kalendarzem szkolnym zostają 

wstrzymane. 

7. INNE KWESTIE 

- brak lekcji etyki w niektórych klasach 

- termin przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy zostanie podany w późniejszym terminie 

 

 

Termin następnego zebrania ustalono na 12.12.na godz. 17.15. 

            SEKRETARZ                                                                               PRZEWODNICZĄCY                   

          Rady Rodziców                                                                                  Rady Rodziców 

       Magdalena Karaś                                                                              Paweł Różański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


