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Zebranych powitał przewodniczący Rady Rodziców p. Paweł Baltaza. Na początku spotkania zebrani 

przyjęli porządek obrad. Kolejnym punktem było przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,  

co nastąpiło jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 16 osób uprawnionych do głosowania. 

Następnie p. Jan Bartold, wiceprzewodniczący, omówił wyniki ankiety dla Rodziców ws. wyboru celu 

inwestycyjnego. Przy pomocy w/w ankiety, wyłoniono następujące cele, szeregując w/g ilości 

uzyskanych głosów - malejąco: 

1. Wymiana komputerów w drugiej pracowni informatycznej. Na ten cel zagłosowało 53,53% 

Rodziców biorących udział w ankiecie, czyli 91 osób; 

2. System uchylania górnych okien w sali gimnastycznej – ulepszenie wentylacji – 30% 

Rodziców, czyli 51 osób; 

3. Doposażenie sceny w barierki, kurtynę i inne elementy podnoszące jej funkcjonalność – 7,06% 

głosów, czyli 12 osób; 

4. Inne propozycje, m.in. zmiana programu nauczania czy doposażenie biblioteki szkolnej, zebrały 

w sumie 16 głosów, czyli 9,41% ogółu Rodziców biorących udział w ankiecie. 

W trakcie omawiania poszczególnych celów, p. Agnieszka Kargol (kl. 7B) poinformowała o możliwości 

zorganizowania sprzętu komputerowego za darmo z zaprzyjaźnionej firmy, która ma w planach 

wymianę obecnie używanych komputerów na nowsze. Oferowany sprzęt, w/g zapewnienia p. Kargol, 

jest w dobrym stanie i mógłby z powodzeniem zaspokoić zapotrzebowanie Szkoły na tego typu 

wyposażenie. Większość członków Rady obecnych na spotkaniu uznała propozycję za potencjalnie 

bardzo korzystną i wyraziła chęć jej procedowania. Ustalono, że w pierwszej kolejności szkoła określi 

zapotrzebowanie dot. ilości zestawów i minimalnych wymagań technicznych. Ponadto należy sprawdzić 

kwestie prawno-podatkowe.  

Kwestia poprawy wentylacji sali gimnastycznej poprzez system uchylania górnych okien został 

poddany szczegółowej dyskusji, w trakcie której członkowie Rady, m.in. p. Artur Cebula (4B), wskazali, 

że taki system nie spełniłby oczekiwanej roli, natomiast system wentylacji, który mógłby realnie 

poprawić jakość powietrza na sali, szczególnie w sytuacjach, gdy przebywa tam bardzo dużo osób  

(np. rozpoczęcia, zakończenia roku szkolnego itp.), jest dla Szkoły o wiele za drogi. Przy tym wątku 

pojawiły się również sugestie innych rozwiązań, np. wynajmowania większej, lepiej dostosowanej sali 

na zewnątrz na takie okazje (p. Małgorzata Graj, kl. 2A). Temat ma być kontynuowany. Przewodniczący 

poinformował o toczących się już w tej sprawie rozmowach. 

Członkowie RR zgodzili się również, że ważny i uzasadniony jest postulat doposażenia sceny, 

szczególnie ze względu na bezpieczeństwo występujących dzieci (barierki); ponadto, byłoby warto ją 

uatrakcyjnić, np. dodając kurtynę. 

Przy okazji wyniknął temat toalety dla chłopców na pierwszym piętrze, gdzie brakuje drzwi w kabinach, 

w związku z czym chłopcy nie chcą z nich korzystać, a więc pozostaje im tylko toaleta na parterze. 

Wszyscy członkowie RR obecni na spotkaniu uznali tę sytuację za niedopuszczalną. Dyskusja nad tą 

kwestią ciągnęła się z przerwami przez całe spotkanie. Spór dotyczył tego, kto powinien zapłacić za 

wstawienie nowych drzwi, czy Szkoła, czy Rada Rodziców. Ustalono, że pierwszym krokiem do 

rozwiązania tego problemu będzie rozmowa z kierowniczką administracyjną Szkoły, czego podjął się 

przewodniczący p. Paweł Baltaza.  



Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie propozycji budżetu Rady na rok 2020. Prezentował ją  

p. Jan Bartold. W trakcie prezentacji rozwinęła się dyskusja na temat nagród dla dzieci wyróżniających 

się w nauce. Konkluzje były takie, że: 1) w klasach starszych (4-8), nagrodą, która objęłaby wszystkie 

wyróżnione dzieci, byłaby wycieczka do Koszęcina, natomiast dzieci ze szczególnymi osiągnięciami  

w tej grupie dodatkowo otrzymałyby nagrody pieniężne (stypendia naukowe). 2) Na wniosek  

p. Agnieszki Berens-Dąbrowskiej (kl. 1B) Rada uzgodniła także, że nagrody za wyróżniające się wyniki 

szkolne otrzymają również dzieci z kl. 0-3. Pieniądze na ten cel zostaną wygospodarowane poprzez 

odjęcie kwoty 800zł z puli przeznaczonej początkowo na wspieranie harcerzy działających na terenie 

Szkoły. Pani Małgorzata Graj natomiast w ramach omawiania planu budżetowego wystąpiła  

z wnioskiem o rozszerzenie współpracy z organizacjami pozaszkolnymi o fundacje działające  

na Jazdowie, w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły. Podczas omawiania punktu dot. środków  

na uzupełnienie księgozbioru w szkolnej bibliotece, p. Joanna Rheindorf-Zaorska zobowiązała się,  

że w porozumieniu z opiekunką biblioteki określi rzeczywiste potrzeby w tym zakresie. 

Plan finansowy na obecny rok szkolny został przyjęty większością ponad 50% głosów (15 osób za). 

Został zamieszczony na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Rada Rodziców”. 

 

Następnie przewodniczący poinformował o podziale kompetencji wśród członków prezydium:  

• Pan Jan Bartold – wsparcie skarbnika, przewodniczącego oraz działalność kulturalna; 

• Pan Grzegorz Makówka – analiza i monitorowanie systemu oceniania; 

• Pani Katarzyna Zendel – współpraca z samorządem uczniowskim.  

 

Członkowie RR ustalili, że forma corocznego konkursu składkowego zostanie poddana głosowaniu 

online i omówiona i przyjęta na następnym spotkaniu. 

 

Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie planu pracy Rady Rodziców na bieżący rok. Rada poddała 

dyskusji poszczególne punkty planu, z których  wymienić należy uczestnictwo RR w procesie 

przyjmowania programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, czy konieczność ustalenia 

przejrzystych zasad funkcjonowania podmiotów zewnętrznych na terenie Szkoły. Przy okazji 

omawiania planowanej działalności komunikacyjnej RR, p. Małgorzata Graj wystąpiła z propozycją 

scedowania obsługi potrzeb komunikacyjnych Rady na firmę zewnętrzną, co jednak nie uzyskało 

aprobaty pozostałych członków zebrania. Plan pracy został przyjęty jednogłośnie (11 głosów za, 

wszyscy obecni na tamtą chwilę uczestnicy). Plan pracy został zamieszczony na stronie internetowej 

szkoły, w zakładce „Rada Rodziców”. 

 

W wolnych wnioskach pojawił się temat przeciążenia nauką uczniów klas VII, zaprezentowany przez 

p. Martę Pakuła-Boryczka (kl. 7C). Przedstawiła ona sytuację dzieci z tych klas, dowodząc, że mają one 

zdecydowanie za dużo klasówek i kartkówek, oraz że dodatkowo ich wiedza poddawana jest innym  

formom sprawdzania, co często sumuje się na sprawdziany różnego rodzaju kilkukrotnie w ciągu 

tygodnia, a czasami nawet kilkukrotnie w ciągu jednego dnia. Reszta obecnych na spotkaniu zgodziła 

się, że problem jest bardzo poważny i musi zostać zasygnalizowany gronu pedagogicznemu.  

Ponadto p. Marta Pakuła-Boryczka podjęła się sprawdzenia możliwości kompleksowego rozwiązania 

problemu przeciążonych plecaków (dodatkowe komplety podręczników). 

 

Spotkanie zakończyło się ustaleniem przez Radę terminu następnego zebrania, który został wyznaczony 

przez przewodniczącego na 16 grudnia br. 


