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Protokół z zebrania Rady Rodziców 

 

14.03.2018 r. o godz. 17.30 – 19.00 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 - Panią Kamilę Węglarską 

 

II. POWOŁANIE KOMISJI REWIZYJNEJ 

 

W związku z niedopełnieniem wymaganych statutem wyborów do komisji rewizyjnej (na 

wcześniejszych spotkaniach) Rada Rodziców wybrała jednogłośnie nowy skład Komisji 

Rewizyjnej: 

•  Patrycja Chorągiewicz -kl 5c 

•  Magda Michałowska – kl 3b 

•  Marta Szymańska  -kl 4 c 

 

III. EKSPERYMENT JĘZYKOWY – KLASY Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM 

Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie eksperyment językowy – klasa z rozszerzonym 

francuskim.  Dokumenty zostały złożone do odpowiedniej instytucji, która rozpatrzy możliwość 

finansowania Projektu. Trwa nabór do klasy 4.  W chwili obecnej jest zgłoszonych 5 osób 

chętnych do nauki w w/w klasie.  

 

IV. WYBÓR CELU DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW NA 2018 i 2019 rok ORAZ ŚRODKI NA 

REALIZACJĘ CELÓW 

Rada Rodziców wyraziła potrzebę określenia nowych celów długo i krótko - terminowych, 

odnoszących się do wsparcia lub organizacji działań na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 

29, a które stanowiłyby podstawę działalności Rady Rodziców. Na działania wspierające 

Uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie przeznaczone byłyby fundusze RR. 

 



Rada Rodziców podjęła dyskusję dotyczą przyczyn niewielkiej ilości darowizn Rodziców, 

które zostałyby przeznaczone na działalność wspierającą Uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 w 

Lublinie podejmowanych przez RR.  

Rada Rodziców pojęła dyskusję dotyczącą niewielkiego zaangażowania Szkoły w 

pozyskiwanie pieniędzy na rozbudowę szkoły (poprawa warunków w sanitariatach czy 

przebudowa szatni i pozyskanie miejsca na szatnie). Tym samym, przedstawiciele Rady 

Rodziców (jako przedstawiciele społeczności Rodziców naszej szkoły) wyrazili przypuszczenie, 

że być może to niezadowolenie ze stanu infrastruktury i brak starań o jej polepszenie ze strony 

Dyrekcji Szkoły jest przyczyną małej ilości wpłat wpłat na fundusz Rady Rodziców. Z dyskusji 

wynikło, że Rodzice uczniów naszej szkoły mają poczucie, że tylko oni angażują się w poprawę 

stanu sanitarnego i infrastrukturalnego szkoły. W konsekwencji, wobec braku zmian w 

infrastrukturze, tracą poczucie sensu wsparcia funduszu Rady Rodziców.  

Dyskusja dotyczyła także wygodnego dla Rodziców sposobu wspierania Rady Rodziców. 

Przedstawiciele Rady Rodziców przedstawili propozycję, aby umożliwić dokonywanie darowizn 

i wpłat środków na wspieranie działalności Uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie 

poprzez fundusz RR, podczas zebrań z Wychowawcami klas.  

 

V. NISKA FREKWENCJA NA ZEBRANIACH RADY RODZICÓW 

Przedstawiciele Rady Rodziców, wobec niskiej frekwencji jej Przedstawicieli na 

zebraniach Rady, uznali, że jest to jedna z kluczowych spraw, które należało by naprawić. Na 

Zebraniach RR zauważa się systematyczną nieobecność przedstawicieli klas. Jeżeli sytuacja nie 

ulegnie zmianie, należy poinformować wychowawców o tym fakcie. W konsekwencji, większość 

Rodziców dzieci szkolnych nie jest na bieżąco informowana oraz nie zna postanowień ani 

tematów podejmowanych na zebraniach RR. Rzutuje to znacznie na wizerunek Rady Rodziców, 

jako aktywnie działającego organu społecznego szkoły na rzecz społeczności szkolnej.  

 

VI. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM 

  

Rada Rodziców podjęła decyzję o nawiązaniu stałej współpracy współpracę z Samorządem 

Uczniowskim tak, aby RR mogła służyć pomocą w realizacji jego planów i wspierać działania. W 

najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie pomiędzy przedstawicielami Samorządu 

Uczniowskiego a Przedstawicielami Rady Rodziców.  

 

 

 

 




