
Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 6 marca 2018r. 

1. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17:00 

2. Poruszony został temat obiadów szkolnych. Do dyrekcji wpłynęły dwie oferty cateringowe. 

Został wybrany dotychczasowy catering.  

Zostały wniesione uwagi dot. obsługi wydawania obiadów oraz ich ilości. Głosy były 

podzielone. Ustalono, że indywidualne skargi należy składać do dyrekcji. 

3. Szafki szkolne. 

W związku z problemami z zakupem szafek używanych ustalono, że zostaną zakupione nowe 

szafki. Przedstawiono ofertę. Do dnia 20 marca zostanie podjęta ostateczna decyzja o 

zakupie.   

4. Festyn rodzinny został zaplanowany na 9 czerwca br. 

W tegorocznym festynie ustalono następujący podział stanowisk: 

ZABAWKI, MASKOTKI, GRY – klasy 1a, 1b, 1c,  2a, 2b. 

CIASTA, SŁODKIE – klasy 1a, 1b, 1c, 1d, 1e 

KSIĄŻKI – klasy 4a, 4b, 4c, 4d, 4e 

OWOCE, SOKI – klasy 5a, 5b, 5c 

WYPRZEDAŻ GARAŻOWA – klasa 6a, 6b wspomagane przez klasy GIMNAZJALNE 

GRILL – klasy 7a, 7b, 7c 

Prośba do wszystkich o przynoszenie fantów. 

Zachęcamy również do wynajęcia stanowiska w celach reklamowych. Koszt 100zł. 

Będą również rozpatrzone odpłatne atrakcje dla dzieci w postaci dmuchańców.  

5. Bezpieczeństwo na drodze 

Wpłynęła kolejna skarga części  rodziców dotycząca nagminnego łamania prawa drogowego 

przy szkole. Część rodziców zatrzymuje auta tuż za przejściem dla pieszych wjeżdżając na 

chodnik i tym samym stanowiąc zagrożenie dla pieszych. Przypominamy, że w miejscu tym 

obowiązuje znak B-36  

 

Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się" stosuje się w celu wyeliminowania zatrzymania 

się na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu 

może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie przepustowości i 

wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Znak drogowy B-36 oznaczający "zakaz 

zatrzymywania się" został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w 

Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 



dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do 

kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

6. Następne zebranie wyznaczono na dzień 23 maja br. 


