
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW Z DNIA 7 MARCA 2017R. 

Zebranie otworzył przewodniczący Pan Michał Karbowski. 

W zebraniu uczestniczyła Pani Dyrektor Beata Sobiech i jako pierwsza zabrała głos. 

1. Rekolekcje wielkopostne: dla dzieci nieuczestniczących w lekcjach religii zostaną 

zorganizowane alternatywne zajęcia na czas rekolekcji. Grupa wiekowa to klasy 0-6. W 

czasie rekolekcji świetlica pracuje jak zawsze w godzinach 7-17. 

2. Z uwagi na ostatnie wydarzenia szkolne został poruszony temat dzieci i ich dostępu do 

sieci internetowej. W obecnym roku szkolnym wydarzyły się następujące incydenty 

 Przesyłanie przez dzieci zdjęć erotycznych znalezionych w sieci 

 Zostały odnotowane ataki cyberprzemocy wobec dzieci.  

Szkoła ze swojej strony powiadomiła o wszystkim rodziców uczniów biorących udział 

w tym incydencie.  

3. Został poruszony temat dodatkowego języka w szkole. Rodzice zgłosili prośbę, aby w 

razie potrzeby zatrudnienia dodatkowego nauczyciela języka obcego zatrudniono osobę 

do języka innego niż angielski i niemiecki. 

4. Poruszono po raz kolejny temat ciężkich plecaków. Pomimo wcześniejszych ustaleń, aby 

dzieci zostawiały część książek w szkole, w temacie wciąż panuje chaos i dzieci nie wiedzą 

kiedy i w jaki sposób mogą pozostawić podręczniki w wyznaczonych szafkach klasowych. 

Jednocześnie padła propozycja, aby pieniądze zebrane na tegorocznym czerwcowym 

festynie przeznaczyć na zakup szafek, których montaż planowany jest na przyszły rok 

szkolny w części obecnego gimnazjum. 

5. Podjęty został temat cen obiadów szkolnych. Postanowiono zbadać rynek cateringowy w 

celu negocjacji cen.    

6. Pani Dagmara Barańska-Morzy zgłosiła się do pomocy w doborze oraz zamówieniu 

nagród książkowych dla uczniów.  

O godz. 17:30 Pani Dyrektor opuściła zebranie. 

 

Pozostałe tematy poruszone na zebraniu: 

1. Na 7 kwietnia 2017r. planowana jest akcja „Sprzątanie świata”. Uczniowie naszej szkoły wraz 

z gimnazjalistami, przy udziale Rady Osiedla pragną uporządkować teren przyszkolnego 

parku. W związku z tym wychowawcy klas zostaną poproszeni o wystosowanie do rodziców 

prośby o zgodę na udział dzieci w sprzątaniu.  Rękawiczki oraz worki na śmieci zostaną 

zakupione z pieniędzy Rady Rodziców. 

2. Na 10 czerwca 2017r. w godzinach 10:00-14:00 planowany jest festyn szkolny. Nadzór nad 

stoiskami został rozdzielony następująco: 

KSIĄŻKI – klasy: „0”, 1a, 2a. 

ZABAWKI – klasy: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e. 

WYPRZEDAŻ GARAŻOWA – klasy: 6a, 6b, 6c. 

GRILL – klasy: 5a, 5b. 

CIASTA – klasy: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e. 

EKO (sałatki i soki owocowe i warzywne) – klasy: 4a, 4b, 4c. 



Prośba o zbieranie gadżetów na fanty konkursowe oraz o zachęcanie firm do wystawiania 

swoich stoisk na festynie. Koszt wystawienia stoiska 100zł. Zebrane pieniądze zasilą konto 

Rady Rodziców. 

3. Na 13 czerwca 2017r. jest planowane wspólne zebranie z Radą Rodziców z gimnazjum. 

Ustalono, że od przyszłego roku obie Rady Rodziców zostaną połączone. 

4. Trwają rozmowy z nauczycielami odnośnie organizacji półkolonii letnich.  

5. Następne zebranie zaplanowano na 9 maja 2017r.  

 

Protokół sporządziła Monika Szymańska 

 

Załączniki: lista obecności     


