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Protokół z zebrania Rady Rodziców 

 

13.02.2017 r. o godz. 17.15 – 18.50 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. REMONT TOALETY DLA CHŁOPCÓW 

 Remont pierwszej łazienki uznano za zakończony.  Wydatkowano na ten cel 20 731,44 

zł – koszt materiałów + 9 000 zł robocizna.  W planach remont drugiej łazienki dla 

dziewczynek. Zależy on jednak w głównej mierze od środków pozyskanych z UM.   

P. Dyrektor zobowiązał się do wyjaśnienia w UM kwestii nieporozumienia dotyczącego 

finansowania remontu łazienki.    

 W dalszym ciągu ilość środków w płaconych przez rodziców nie pozwala na 

rozpoczęcie remontu II łazienki. Wystąpiono z apelem o uaktywnienie w tej kwestii  

pozostałych rodziców.  Podkreślić należy, że po dokonaniu wpłat przez resztę rodziców, RR 

bez pomocy UM byłaby w stanie sfinansować remont łazienki dla dziewczynek  

 

2. BRAK PRZEDSTAWICIELI KLAS NA ZEBRANIACH 

 W związku z powtarzającą się nieobecnością przedstawicieli niektórych klas na 

zebraniach RR, zostanie do wychowawców wystosowane pismo z prośbą o przedyskutowanie 

tego faktu na zebraniach klasowych i ewentualnie wybranie nowych przedstawicieli. 

3.  WYJAŚNIENIE UMIESZCZENIA NAZWISKA PANI WRÓBEL W PALNIE LEKCJI NA 

NOWY SEMESTR 

 Pan Dyrektor Woźniak poinformował, że P. Wróbel w dalszym ciągu przebywa na 

zwolnieniu lekarski, dlatego ciągle funkcjonuje jako pracownik szkoły. Pismo z prośbą o 

rozwiązanie stosunku pracy zostało przyjęte, jednak nastąpić to może dopiero  po 

zakończeniu zwolnienia lekarskiego. 

4. SPRZĄTANIE 

 W dalszym ciągu sprawy higieny w naszej Szkole budzą dużo kontrowersji. Do pomocy 

w optymalizacji prac porządkowych powstał Zespół, mający za zadanie opracowanie 



harmonogramu sprzątania w poszczególnych częściach obiektu. Wspomniany Zespół pomoże 

również w określeniu zapotrzebowania na sprzęt oraz odpowiednich środków chemicznych.  

5. MONITORING 

 Idea zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dzieci w szkole przez monitorowanie 

wszystkich wejść wymaga dalszych przygotowań. Zgodnie z propozycją P. Dyrektora 

Woźniaka, szkoła powinna być zamknięta, a otwieranie drzwi wejściowych miałoby miejsce 

10 min. przed każdym dzwonkiem. Wiąże się to jednak z zaangażowanie np. jednej z pani 

woźnej, na co ze względów logistycznych nie możemy sobie pozwolić. W tej sprawie 

prowadzone będą konsultacje z UM. 

6. PANORAMA KLAS 

 W temacie przygotowań do planowanej na czerwiec br. "Panoramy klas" praktycznie 

nic się nie działo. Skorygowany został tylko ogólny program omówiony podczas jednego 

spotkań Przewodniczącego RR z P. Pedagog. Pan Dyrektor zobowiązał się powołać zespół 

nauczycieli, którzy wsparliby inicjatywę RR mającą na celu aktywację dzieci społecznie mniej 

aktywnych i z różnych względów przebywających na "uboczu" społeczności klasowych. Akcja 

zostanie przeprowadzona,  ale w mniejszym zakresie niż było to pierwotnie planowane. 

7. II JĘZYK OBCY DLA KLAS 7 

 W związku z protestami dotyczącymi odgórnego profilowania językowego 

poszczególnych klas ustalono, że przeprowadzona zostanie ankieta,  w której rodzice będą 

mogli wskazać dwa języki obce, z których będzie można wybrać język dodatkowy obcy. 

Ankieta skierowana zostanie do rodziców dzieci z wszystkich klas i przeprowadzona zosatnie 

w ciągu 2 tygodni. 

8. REFORMA 

 Do chwili obecnej brak uchwał określających zasady rekrutacji. Prawdopodobnie 

zostaną one opublikowane dopiero w marcu. W związku z tym, nie wiadomo jak będzie 

wyglądała organizacja procesu nauczania. Pan Dyrektor M. Woźniak wskazał na problemy 

dotyczące m.in. opieki nad dziećmi znajdującymi się w innym budynku podczas przerw oraz 

w trakcie przechodzenia dzieci z jednej szkoły do drugiej.   

9. KURS PIERWSZEJ POMOCY 

 Wg zapewnień P. Dyrektora Woźniaka, zostanie przeprowadzony w marcu lub 

kwietniu.  

10. DZWONEK ELEKTRONICZNY 

 Zdaniem P. Dyrektora Woźniaka, nie istnieją żadne przeciwwskazania do 

zainstalowania dzwonka elektronicznego. Pozwoli to na aktywizację osób, do których 

obowiązków należało dotychczas "pilnowanie dzwonka". 

INNE: 

- zgłoszono, że podobnie jak w roku poprzednim, chodnik przy szkole nie jest odśnieżany, co 

stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz jest jedną z przyczyn nanoszenia błota do szkoły, 



- udział we wszelkich akcjach/programach, w których nagrodą byłby remont łazienki lub 

stołówki możliwy jest wyłącznie przy zaangażowaniu całej społeczności szkolnej!!!!  Temat 

ten należy poruszyć podczas zebrań klasowych, w celu wyłonienia Zespołu koordynującego 

realizację prac na poszczególnych etapach konkursu. 

 

Termin następnego zebrania ustalono na 03.04.02.17 na godz. 17.15. 

 

 

            SEKRETARZ                                                                               PRZEWODNICZĄCY                   
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