
PROTOKÓŁ NR 6/2021-2022 
 
Posiedzenie RR w dniu 16.03.2022 r. (stacjonarnie). 
 
Porządek obrad: 
 

1. Powitanie. 
2. Uczniowie z Ukrainy. 
3. Uczniowie z wybitnymi osiągnięciami. 
4. Wnioski do Rady Rodziców. 
5. Wolne głosy. 

 
Obecność według listy obecności. 
 
 

 
 

1. Pani Magdalena Michałowska przywitała obecnych na zebraniu członków Rady 
Rodziców oraz Panie Dyrektor Annę Sobczak, Ewę Baszkiewicz i Lucynę Podolak. 
 

2. Pani Dyrektor przedstawiła sytuację związaną z przyjmowaniem do szkoły uczniów z 
Ukrainy. Na dzień dzisiejszy do poszczególnych klas zostało przyjętych 12 uczniów, 
lecz w najbliższych dniach liczba ta znacząco się zwiększy. Najwięcej wolnych miejsc 
jest obecnie w klasach pierwszych i ósmych. Dużą trudność w organizacji zajęć 
lekcyjnych stanowi brak znajomości języka polskiego uczniów, dlatego  szkoła 
zorganizuje dla nich dodatkowe lekcje tego języka w wymiarze 2 godzin tygodniowo.  
Padła propozycja dofinansowania przez RR obiadów dla dzieci z Ukrainy, których 
rodziny są w gorszej sytuacji finansowej. Do wszystkich rodziców zostanie rozesłana 
wiadomość z numerem konta RR, na które można wpłacać pieniądze na ten cel.   
W przyszłym tygodniu zostanie zorganizowane spotkanie integracyjne dla dzieci, ich 
rodziców i opiekunów, na którym obecny będzie tłumacz. Spotkanie ma na celu 
integrację rodzin oraz rozpoznanie potrzeb poszczególnych dzieci w zakresie 
konieczności dofinansowania posiłków, przyborów szkolnych itd.  
Pani Dyrektor przekazała również informację, że uczniowie z Ukrainy mogą bezpłatnie 
uczestniczyć w zajęciach organizowanych na terenie szkoły przez szkołę tańca 
Hajdasz.  
 

3. Pani Dyrektor poinformowała, że najprawdopodobniej trójka uczniów z klas ósmych 
będzie mogła pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami w olimpiadach 
przedmiotowych. Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 7 lutego 2022r. podjęła uchwałę 
o sfinansowaniu nagród również nagród specjalnych.  
 

4. Sekcja estetyki Samorządu Uczniowskiego, za pośrednictwem Pani Ewy Baszkiewicz, 
złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 200,00zł na materiały plastyczne 
potrzebne do wykonania gazetek szkolnych oraz kotylionów ukraińskich. Rada 
Rodziców jednogłośnie podjęła uchwałę o przekazaniu wnioskowanej kwoty na ten cel. 

 
5. Samorząd Uczniowski złożył wniosek o sfinansowanie nagrody w konkursie 

organizowanym z okazji pierwszego dnia wiosny, na najbardziej ukwieconą klasę. 
Rada Rodziców jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przekazania 150,00zł na 
zakup lodów dla wygranej klasy. 

 
6. Zgłoszono zapotrzebowanie na tabliczki informacyjne do ogrodu szkolnego, na których 

widniałyby informacje o roślinach, które pomogłyby w prowadzenie zajęć 
przyrodniczych w ogrodzie. Pan Maciej Bredow wyraził wolę rozeznania tematu 



możliwości zakupu lub wykonania tabliczek przez uczniów w ramach zajęć 
plastycznych w szkole. 

 
7. Pani Dyrektor oficjalnie podziękowała Panu Bartoszowi Skibiakowi za zakup myszek 

potrzebnych dla uczniów do pracowni informatycznych. 
 

8. Zgłoszono zapotrzebowanie na zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów z 
zakresu ich zainteresowań. Pani Dyrektor poinformowała RR, że zajęcia dodatkowe 
mogą być organizowane na terenie szkoły po stałych zajęciach lekcyjnych, 
popołudniami. Kuratorium Oświaty nie pozwala na prowadzenie przez szkoły żadnych 
akcji marketingowych promujących dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organizowane 
przez podmioty zewnętrzne, dlatego takie działania można prowadzić jedynie za 
pośrednictwem Rady Rodziców. Przykładem takiej organizacji była szkoła gry na 
gitarze, które za pośrednictwem RR przekazała wszystkim rodzicom informację o 
możliwości zapisania dzieci na zajęcia dodatkowe. 

 
9. Zgłoszono braki we wpłatach na fundusz RR z poszczególnych klas. Przedstawiciele 

tych klas zostali poproszeni o uzupełnienie wpłat. 
 

10. Poruszono temat wzrostu kosztów związanych z gazem. Hala sportowa wyposażona 
jest w nagrzewnice na gaz. Pan Paweł Wędrychowicz zaproponował przeprowadzenie 
przez swoją firmę audytu instalacji i przedstawienie ewentualnej oferty na montaż 
pompy ciepła. 

 
11. Przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe na potrzeby realizacji projektu „Hałas 

szkodzi. Cisza łagodzi”. W trakcie konsultacji, stanowiących wstępne rozpoznanie 
możliwości rynkowych, pozyskano informacje o możliwych rozwiązaniach 
technicznych, które posłużą przygotowaniu postepowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.  
 

12. Stołówka została wyposażona w nowy system nagłośnienia, sfinansowany w ramach 
programu Laboratoria Przyszłości. 

 
13. Kolejny raz poruszono temat możliwości wprowadzenia nauki dodatkowego języka 

obcego obok niemieckiego, np. języka hiszpańskiego. Pani Dyrektor przypomniała, że 
szkoła nie dysponuje odpowiednimi możliwościami organizacyjnymi oraz lokalowymi, 
na potrzeby podzielenia klas na mniejsze grupy językowe. Istnieje również duży 
problem ze znalezieniem dodatkowego nauczyciele języka obcego na tak niski wymiar 
etatu.   

 
14. Pani Dyrektor, po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, podjęła decyzję, że dodatkowe 

zajęcia psychologiczne zorganizują Psycholog oraz Pedagog szkolny (przeprowadzają 
zajęcia w klasach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem). 

 
15. Zwrócono uwagę na braki w wyposażeniu świetlicy w sprzęt i akcesoria sportowe. 

Dzieci przebywające popołudniami w świetlicy nie mają możliwości aktywnego 
spędzania wolnego czasu na powietrzu. Pani Marta Paczkowska – Wróbel 
zadeklarowała chęć omówienia problemu z Kierownikiem Świetlicy oraz 
przedstawienia Radzie Rodziców oferty na zakup sprzętu sportowego: piłek, skakanek 
itd. 

 
16. W środę i czwartek, 23 i 24 marca, na terenie szkoły będą wykonywane zdjęcia 

klasowe.  


