
ZEBRANIE RADY RODZICÓW 

W dniu 19 września 2022r. odbyło się spotkanie szkolnej Rady Rodziców. Program spotkania 
obejmował: 

1. Omówienie  bieżących tematów szkoły; 
2. Omówienie i zaopiniowanie budżetu szkolnego oraz budżetu RR; 
3. Wybór prezydium i komisji skrutacyjnej na bieżący rok szkolny.  

 
 
 

Przed rozpoczęciem zebrania dotychczasowy skarbnik Rady Rodziców przedstawił 
sprawozdanie finansowe za rok 2021/2022, które otrzymało pozytywną opinię Komisji 
Rewizyjnej. Następnie na zebraniu Rady Rodziców przeszliśmy do bieżących tematów na rok 
2022/2023. W spotkaniu uczestniczyły Pani Julita Rusin – dyrektor szkoły oraz Pani Ewelina 
Redman – wicedyrektor, które przekazały informacje dotyczące najbliższych planów rozwoju 
szkoły. 
Następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem prezydium Rady Rodziców.  
 
 
 
Ad 1. Omówienie bieżących tematów szkoły z Paniami Dyrektor: 

a) Braki w kadrze nauczycielskiej - Dyrekcja na bieżąco szuka nauczycieli. Sprawa jest 
też zgłoszona do kuratorium. Są już zatrudnione panie wspomagające, oraz 
zapewniona rewalidacja dla wszystkich  dzieci z orzeczeniem oraz pedagog specjalny; 

b) Zamknięte boisko szkolne - boisko szkolne ma zły stan techniczny, jego naprawa 
może opiewać na kwotę 2,5 mln. złotych. Dyrekcja prowadzi rozmowy zarówno z 
gminą, jak i deweloperem planującym dużą inwestycję na ternie naszej gminy. W jak 
najszybszym czasie boisko będzie częściowo udostępnione. Dodatkowo jesteśmy 
wciągnięci na listę najpotrzebniejszych inwestycji w gminie. Planowany start to za 1,5 
roku. Być może pojawią się inne rozwiązania tego problemu, w najbliższym czasie 
powinna pojawić się komisja techniczna w tej sprawie. 

c) Szkolna stołówka- Dyrekcja ustosunkowała się do godzin posiłków dla dzieci. Z 
powodu  wymiany grzejników, ekipa budowlana częściowo zajmuje piwnicę i część 
stołówki. Na ten moment jest też ograniczona ilość kucharek.   Na bieżąco dyrekcja  
reaguje na zmiany planów zajęć i starają się dopasować plan posiłków do wieku i 
potrzeb dzieci- tak by np. klasy czwarte nie miały obiadu podczas przerwy 10-
minutowej. Rada Rodziców poprosiła również o przekazywania jadłospisu da stołówki 
z wyprzedzeniem  na stronie internetowej szkoły;  

d) Szatnie- remont ma się zakończyć 26.09. Na ten czas klasy pierwsze mają mieć 
zorganizowane szatnie na końcu korytarza na parterze; 

e) Klasy dwujęzyczne- Dyrekcja przyjrzy się temu tematowi i w przypadku pozytywnej 
decyzji w odpowiednim czasie złoży wniosek z prośbą o otwarcie klasy dwujęzycznej;  

f) Świetlica- Rada rodziców zgłosiła skargi na jednego z opiekunów świetlicy. Ponadto 
zgłoszono prośbę o zmianę godzin pracy świetlicy. Dyrekcja musi rozwiązać problem 
kadrowy, ale już od przyszłego tygodnia powinny zmienić się godziny otwarcia 
świetlicy;  

g) Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 2022/2023- zgłoszone dni: 31.10; 2.05; 
4-5.05; 23-25.05; 9.06 - są to dni wolne od zajęć lecz z zajęciami opiekuńczymi. Rada 
rodziców zaproponowane dni zaopiniowała pozytywnie; 



h) Program profilaktyczno-wychowawczy –  W tym roku nasza szkoła kładzie nacisk  
na akcent historii i mniejszości narodowych. Uwrażliwienie na dobro, piękno. Rada 
rodziców pozytywnie zaopiniowała program; 

i) Wnętrze Sali - uczniowie w porozumieniu z nauczycielem mogą zadbać o swoją salę 
np.  w ramach klasy jest zgoda na przyniesienie do klasy roślin, które ocieplą wygląd 
Sali; 

j) Spis podręczników- Rada rodziców zaopiniowała pozytywnie 
k) Źródełko- Rada rodziców zgłosiła prośbę o uruchomienie źródełka dla dzieci lub 

zaproponowanie innego źródła wody dla uczniów; 
l) Zmiany w planie lekcji- w najbliższym tygodniu może jeszcze dojść do zmian z 

uwagi na potrzebę dopasowania planu do nowo zatrudnionych nauczycieli m.in. 
matematyki dla klas 4/8 oraz nauczyciela fizyki. Później plan lekcji powinien już być 
stabilny 
 

Ad.2 Rada rodziców wraz Dyrekcją zrobiła przegląd najpotrzebniejszych wydatków. W 
drodze głosowania zaopiniowaliśmy potrzebę przeznaczenia budżetu szkoły na: tablicę 
dotykową/ multimedialną dla klas 4-8; dywan interaktywny na świetlicę; oczyszczacze 
powietrza do klas. Rada rodziców ze swoich środków zobowiązała się do zakupu 
klimatyzatora do sali chemicznej.  
 
Ad.3 Rada rodziców jednogłośnie zaakceptowała: 
 

a) Skład Prezydium Rady Rodziców:: 
 Michał Mikołajczak 1b - na stanowisko Przewodniczącego Rady Rodziców 
 Patrycja Węgrzynowska 1b - na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady 

Rodziców 
 Agnieszka Pęcherska 8a/ 2b - na stanowisko Skarbnika Rady Rodziców 
 Małgorzata Kiwak-Conkała 2a/4a- na Sekretarza Rady Rodziców 
  Marcin Poncyliusz 4e - na członka Prezydium Rady Rodziców 
 Artur Napiórkowski  1b- na członka Prezydium Rady Rodziców 
 Agata Celińska 8a - na członka Prezydium Rady Rodziców 
 Anna Rasztawicka 8a - na członka Prezydium Rady Rodziców 

 
 

b) Skład Komisji Rewizyjnej: 
 Maciej Jasiński 1a 
 Agnieszka Koczyńska-Wrona 1a 
 Marta Sklorz  2b 

 
 
 
Zachęcamy wszystkich Państwa (nie tylko przedstawicieli trójek klasowych) do udziału w 
spotkaniach Rady Rodziców oraz zgłaszania wszelkich problemów, wniosków i postulatów. 


