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Protokół z zebrania Rady Rodziców 

 

12.12.2016 r. o godz. 17.15 – 19.30 odbyło się zebranie Rady Rodziców naszej szkoły.  

Przebieg zebrania 

 

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

prowadzona przez Przewodniczącego Rady Rodziców pana Pawła Różańskiego.  

 

1. SPRAWA ZDARZENIA W SZATI (PANI H. W) 

 Rada rodziców uznała temat za zamknięty. Sprawa została wyjaśniona przez P. Dy 

dyrektora. Ustalono, że należy powiadomić rodziców, że Pani H.W. przebywa na zwolnieniu 

lekarskim, a z początkiem roku 2017 (zgodnie ze złożonym podaniem) przechodzi na 

emeryturę. Wyrażono dezaprobatę w stosunku do upubliczniania spraw wewnętrznych Szkoły 

na łamach prasy codziennej. Zwrócono uwagę na liczne przekłamania.    

2. FESTYN ŚWIATECZNY 

 W porozumieniu z P. Nauczycielkami ze świetlicy oraz klas początkowych ustalono, że 

tegoroczne zyski ze sprzedaży ozdób świątecznych wspomogą fundusz remontowy łazienek. 

Po rozliczeniu kosztów prac remontowych, część środków zwrotnie zostanie przekazana na 

cele własne świetlicy.  

 

4. KWESTIA CZYSTOŚCI TOALET 

 W związku z faktem, że konto Rady Rodziców zasiliły już pierwsze fundusze, został 

ustalony harmonogram prac związanych z remontem toalet. Pierwsza zostanie 

wyremontowana toaleta chłopców na dole oraz toaleta znajdująca się nad nią, na I piętrze. 

Toaleta ta zostanie zamieniona na toaletę dziewcząt. Po pierwszym remoncie, będziemy już 

znać szczegółowe koszty remontu jednej łazienki. Prace nad remontem nadzoruje P. 

Przewodniczący. Zobowiązał się on do stworzenia i rozesłania listy produktów potrzebnych do 

łazienek (osoby dysponujące możliwościami dokonania zakupów w bardziej atrakcyjnych 

cenach, proszone są o pilny kontakt). 

5. PRACA DOMOWA NA WEEKEND 

 Zgodnie z wyśnieniami Pana Dyrektora nauczyciele nie powinni zadawać prac 

domowych na weekend. Dotyczy to przedmiotów, z których zajęcia odbywają się w piątki i 

poniedziałki. Jeżeli ta zasada nie jest przestrzegana przez nauczycieli, należy zwrócić się do 



wychowawcy o zareagowanie w tej sprawie. Należy też poprosić wychowawcę, aby zwrócili 

uwagę nauczycieli na problem zadawania prac domowych w przypadku, gdy dzieci kończą 

lekcje w późnych godzinach popołudniowych, a następnego dnia rozpoczynają zajęcia o 

godzinie 8.  

6. BAL KARNAWAŁOWY 1-3 

 W związku ze zbyt dużą ilością dzieci zaproponowano,  aby bal rozłożyć na dwie tury. 

W I turze 1 i 2, a w II klasy 3.  

7. AKCJA HIGIENICZNA 

 W przyszłym roku w klasach zostanie przeprowadzona "akcja promująca właściwe 

korzystanie z łazienek". Celem jej będzie zwrócenie uwagi dzieci na kwestie przestrzegania 

czystości w toaletach. 

8. WEJŚCIE DO SZKOŁY 

 Zwrócono uwagę na konieczność nadzorowania wejść osób postronnych na teren 

szkoły. Temat przekazany został do dyskusji wewnętrznych w obrębie klas. Wszelkie 

propozycje rozwiązań mile widziane (indywidualne karty magnetyczne, portiernia...). Temat 

kontynuowany będzie na następnym zebraniu). 

9. REFORMA SZKOLNICTWA 

 W związku z reformą w szkole planowane jest utworzenie w przyszłości klasy 7 i 8. 

Efektem tego będzie zwiększona liczba dzieci. Aby zminimalizować konsekwencje tego stanu 

rzeczy zostanie zmieniona rejonizacja ulic. Prawdopodobnie kilka klas będzie rotacyjnie 

uczęszczać na zajęcia do budynku obecnego Gimnazjum nr 10. Sugeruje się też ścisłe 

przestrzeganie zakazu przyjmowania dzieci spoza rejonu. Wskazuje się również konieczność 

przeniesienia części dzieci do nowo tworzonej szkoły podstawowej (budynek obecnego 

Gimnazjum nr 7) . Szczegółowe Informację będą udzielane po uzyskaniu decyzji wiążących. 

CZYSTOŚĆ W TOALETACH 

W czwartek (15.12) odbędzie się spotkanie z Paniami sprzątającymi. Z ramienia Rady będzie 

Pan Przewodniczący i Pani Hec. 

Termin następnego zebrania ustalono na 13.02.17 na godz. 17.15. 

            SEKRETARZ                                                                               PRZEWODNICZĄCY                   

          Rady Rodziców                                                                                  Rady Rodziców 

 



Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 29 

im. Adama Mickiewicza 

 

Protokół z zebrania Rady Rodziców z dn. 12.12.2016 r. 

 - lista obecności przedstawicieli klas - zał. nr 1. 

 

I a. -nbc 

I. b. Grażyna Cebryk 

I. c. Magdalena Maciaszczyk 

 

II. a. Grzegorz Mądry 

II b. Magdalena Michałowska 

II c. Agnieszka Kowalska 

II d. - nbc. 

II e. Aleksandra Adamek 

 

III. b. - nbc. 

III. a. - nbc. 

III. c. - nbc. 

III d. - nbc. 

III e. - nbc. 

III f. - nbc. 

 

IV. a. - nbc. 

IV. b. - nbc. 

IV. c. - nbc. 

IV d. Dariusz Figiel 

IV. e. - nbc. 

 

V. a. Małgorzata Hec 

V. b. Paweł Różański 

V. c . Joanna Bieniek 

V. d. - nbc. 

 

VI. a. Magdalena Maciaszczyk 

VI b. Magdalena Karaś 

VI. c. Katarzyna Gierżałowicz-Sierpień 

VI d. Beata Maksymiuk-Pacek 

VI. e. Agnieszka Gontarz 

 


