
PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY RODZICÓW 07.02.2019

W zebraniu wzięło udział 25 przedstawicieli reprezentujących 28 klas, zaproszony gość pan  Dyrektor 
Krajewski oraz w pierwszych 15 minutach p. Ryszard Michalski. Spotkanie otworzył przewodniczący 
Mikołaj Majchrzak.

1. Na początku głos zabrał reprezentujący stowarzyszenie Kreo p. Ryszard Michalski. Celem 
stowarzyszenia jest promowanie idei woluntariatu szkolnego. Zaproponował, że do końca roku 
szkolnego można zorganizować dwa warsztaty na temat problemów starości i niepełnosprawności. 
Jednakże dobrze by było by taki woluntariat na rzecz osób starszych powstał w szkole. Rada wyraziła 
zainteresowanie by powstał on w klasach najmłodszych i  poprosiła dyrektora o zorganizowanie 
opiekuna. 

2. Wpłaty na rzecz Rady rodziców kształtują się na poziomie 73%. Rada jest zaniepokojona faktem, że 
klasa 4f nie wpłaciła ani jednej składki i liczy na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji przez przedstawiciela 
klasy.

3. 20.02 odbędzie sie spotkanie para teatralne zorganizowane przez członka RR p. Roberta Śpiewaka  
pod tytułem " Kolorowa czyli biało - czerwona" . Uczestnikami będą klasy 3 gimnazjalne. Spotkane 
sfinansowane ze środków RR

4. Dalsze spotkania : z p. Jakubem Rybickim ( podróżnik) 7.03 dla klas 4 oraz 08.03 dla klas 5 ( całość 
sfinansowana ze środków RR); 08.03 kino objazdowe dla klas 7 i 8 - wyjście na film " Mój piękny syn" 
sfinansowane ze składek RR. Finansowanie w obu przypadkach poddano pod głosowanie, w którym 
100% obecnych było za.

Przedstawiciele klas 1-2 maja zastanowić sie nad ciekawym wyjściem do kina w Centrum Kultury.

5. Omówiono spotkanie przedstawicieli gminnych szkół ( dyrektorzy i przedstawiciele RR) które 
odbyło się 07.01.2019 z inicjatywy RR SP nr 1. Tematem spotkanie było rozszerzenie przyznawania 
nagród motywacyjnych dla uczniów naszych gminnych szkół. Przewodniczący RR przedstawił 
propozycję jakie padły podczas spotkania. Następnie odbyła sie krótka dyskusja oraz głosowanie nad 
propozycją. W wyniku głosowania 8 przedstawicieli wstrzymało sie od głosu reszta była przeciwna i 
taka decyzja RR została przekazana do Wójta Gminy.

6. Dyrektorowi zgłoszono problem pojawiających się ocen "0". Wyjaśnił, że takiej oceny nie ma i 
żadem nauczyciel nie ma prawa jej wystawiać.

7. Padło pytanie o kółko szachowe.

8. Pytanie do dyrektora - dlaczego 8 klasy mają 3 godziny WOS w tygodniu. Dyrektor odpowiedział, że
prawo mówi o ilości godzin w ciągu roku. W pierwszym semestrze lekcje są skumulowane pod 
egzamin i dotyczą takich przedmiotów jak matematyka, polski, angielski.   

9. Jedna z przedstawicielek zauważyła, ze Urząd Marszałkowski organizuje konkursy odnośnie 
segregacji śmieci i szkoły mają możliwość wygrania atrakcyjnych nagród.



10. Jedna z członkiń RR zaprosiła dzieci do wiaty edukacyjnej na ul. Bogusławskiego na pętli- wizyty 
mają się odbywać w okresie egzaminów.

11 Będą granatowe peleryny dla pocztu sztandarowego

12. Ustalono termin kolejnego spotkania na 21.03.19 g. 18.00

Protokołowała Agata Bergander.      


