
ZEBRANIE RADY RODZICÓW 

W dniu 13 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie szkolnej Rady Rodziców. Na spotkaniu 

obecne była Dyrektor Marzena Żak, Wicedyrektor Katarzyna Siecińska i  Anna Sienica oraz 

Kierownik Świetlicy Anna Duda. Program spotkania obejmował następujące kwestie: 

1. Organizacja Wigilii „Zośkowców”; 

2. Organizacja balu karnawałowego; 

3. Brak wystarczającej ilości lektur w bibliotece; 

4. Zniszczone podręczniki szkolne; 

5. Omówienie planowanych remontów; 

6. Zajęcia dodatkowe; 

7. Opłata składek a wsparcie RR dla poszczególnych klas; 

8. Zakupy na rzecz doposażenia szkoły; 

 

 

Ad 1. Ustalono, że Wigilia „Zośkowców” odbędzie się w dniu 5 stycznia 2019 r. Jak zawsze 

Dyrekcja Szkoły wraz z Radą Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczenie po 

jednym cieście od każdej klasy. Ciasta proszę przynosić rano, w dniu 5 stycznia 2019 r. do 

stołówki przy ul. Osieckiej. Zapraszamy także do udziału w uroczystości. 

 

Ad 2. Wyznaczono następujące dni przeprowadzenia zabaw karnawałowych:  

a) Bal karnawałowy dla klas 0-3 w dniu 15 stycznia 2019 r. w sali gimnastycznej przy ul. 

Osieckiej; 

b) Dyskoteka dla klas 4-5 w dniu 16 stycznia 2019 r. w sali gimnastycznej przy ul. 

Osieckiej; 

c) Dyskoteka dla klas 6-8 i klas gimnazjalnych w dniu 16 stycznia 2019 r. w sali 

gimnastycznej przy ul. Tarnowieckiej; 

Podjęto wstępne założenia, że bal karnawałowy dla klas 0-3 poprowadzi p. Katarzyna 

Kowalska, zaś dla klas 4-5 trzeba znaleźć zewnętrznego animatora.  

 

Ad 3. Ustalono wraz z Dyrekcją Szkoły, że nauczyciele języka polskiego nie będą omawiali 

w tym samym czasie tej samej lektury, tak aby nie występował problem z dostępnością danej 

pozycji w bibliotece szkolnej. Ustalono także, że wobec trwających prac dotyczących planów 

zmiany kanonu lektur, zakup dodatkowych egzemplarzy poszczególnych pozycji jest 

bezzasadny. 

 

Ad. 4 Wobec zgłoszeń rodziców dotyczących zniszczonych podręczników Dyrekcja Szkoły 

poinformowała, że rokrocznie komisja szkolna dokonuje oceny stanu podręczników. W 

przypadku stwierdzenia zniszczenia podręcznika Szkoła dokonuje zakupu nowego 

egzemplarza, a rodzic ucznia, który zniszczył podręcznik zwraca koszty. Komisja jednakże 

nie kieruje się względami estetycznymi i za zniszczone są uważane podręczniki 

zdekompletowane i uniemożliwiające użytkowanie. Szkoła nie ma możliwości dowolnie i w 

nieograniczony sposób dokonywać wymiany podręczników np. z zagiętymi rogami. 

Szczegółowe informacje dotyczące podręczników znajdują się m.in. w Statucie Szkoły. RR 

wraz z Dyrekcją gorąco zachęca do obkładania podręczników, tak aby kolejne roczniki, które 

będą użytkowały te książki, mogły czerpać z nich wiedzę w jak najbardziej komfortowych 

warunkach. 

 

Ad 5.Pani Dyrektor przedstawiła informację w zakresie planowanych remontów w Szkole: 



a) Remont instalacji hydraulicznej w pionie męskich toalet w budynku przy ul. 

Osieckiej – listopad 2018 r.; 

b) Remont ogrodzenia – listopad/grudzień 2018 r.; 

c) Termoizolacja budynku – 2019 r.  

d) Generalny remont kuchni w budynku przy ul. Osieckiej – okres wakacyjny 2019 r. 

W związku z tym remontem stołówka nie będzie czynna w wakacje w roku 2019, a 

co za tym idzie akcja „Lato w mieście” nie będzie się mogła odbyć w naszej 

Szkole. 

 

Ad 6. Pani Dyrektor poinformowała, że w najbliższym czasie na stronach Szkoły i w Librusie 

pojawi się zestawienie zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2018/2019. Z uwagi na bardzo 

dużą liczbę orzeczeń wydanych wobec uczniów Szkoły prawie wszystkie zajęcia mają 

charakter wyrównawczo-kompensacyjny. 

 

Ad 7. RR podjęła uchwałę w zakresie braku finansowania i pomocy wobec klas, które nie 

zadeklarowały żadnych wpłat na fundusz Rady Rodziców. 

 

AD 8. Skarbnik RR przedstawił stan realizacji zakupów na rzecz doposażenia szkoły ze 

składek Rady Rodziców. I tak: 

a) komputery zostały zakupione i w ciągu tygodnia zostaną dostarczone; 

b) chusty edukacyjne dla klas 0-3 zostały zakupione i dostarczone; 

c) atlasy historyczne zostały zakupione i dostarczone; 

d) instrumenty muzyczne zostaną zakupione w najbliższym czasie; 

Ponadto RR dokonała wyboru oferty na dostawę i montaż klimatyzacji do klasy 

informatycznej oraz wyraziła zgodę na zakup dostępu dla nauczycieli do 2 portali 

edukacyjnych: Printoteka i SuperKid. 

 

Zachęcamy wszystkich Państwa (nie tylko przedstawicieli trójek klasowych) do udziału w 

spotkaniach Rady Rodziców oraz zgłaszania wszelkich problemów, wniosków i postulatów. 


