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Komorniki, dn. 27.09.2018 

 

 

 

Protokół z zebrania Rady Rodziców SP nr 1 w Komornikach  

z dnia 27.09.2018r. 

 

 

 

Agenda spotkania   

 

1. Wybory prezydium Rady Rodziców - p. dyr. Bożena Czaińska. 

2. Przedstawienie planu pracy szkoły oraz programu wychowawczo-

profilaktycznego na rok 2018/2019 - p. dyr. Bożena Czaińska. 

3. Omówienie inwestycji zrealizowanych w okresie wakacji oraz zaplanowanych 

na rok szkolny 2018/2019 - p. dyr. Hanna Drapiewska. 

4. Omówienie kalendarza pracy szkoły, świetlic, stołówki, dziennika 

elektronicznego, PEKA - p. dyr Angelika Włodarczak. 

5. Przedstawienie dodatkowych zajęć prowadzonych przez nauczycieli -  

p. dyr. Hanna Drapiewska i p. dyr. Angelika Włodarczak. 

6. Przedstawienie dodatkowych zajęć prowadzonych przez firmy zewnętrzne -  

p. dyr. Hanna Drapiewska i p. dyr. Angelika Włodarczak. 

7. Przedstawienie planu prac Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.  

8. Harmonogram spotkań Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019. 

9. Preliminarz budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019. 

10. Inne tematy zgłoszone przez przedstawicieli Rady Rodziców: 

a. zgłoś szkołę do projektu - edycja 2018/2019, wybór projektu i omówienie 

realizacji, 

b. basen CITYZEN - oferta dla kl. 4-7, zajęcia realizowane poza szkołą, 

c. ankieta - obiady w szkole - omówienie, 

d. inne pytania/uwagi zgłoszone przez rodziców. 

11. Wolne wnioski. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1) Wybory przewodniczącego i prezydium RR 

 

Wybory zgodnie z regulaminem są przeprowadzane w trybie głosowania jawnego. 

Uprawniona do głosowania jest  1 osoba z klasy obecna na zebraniu. 

 

Kandydatury na stanowisko przewodniczącego Rady Rodziców: 

 

Zgłoszono wyłącznie jednego kandydata  - p. Paulinę Chołdrych dotychczasową 

przewodniczącą RR. 

 

Kandydaturę przyjęto jednomyślnie. 

 

Nowo wybrana przewodnicząca powołała na współpracowników:  

- p. Sylwestra Zarembę- z-ca 

- p. Małgorzatę Woźniak – sekretarz 

- p. Bogumiłę Apanowicz-Kuska- skarbnik 

 

 

Prezydium w roku szkolnym 2018/2019 składa się z członków: 

- Paulina Chołdrych - przewodnicząca 

- Sylwester Zaremba- z-ca 

- Małgorzata Woźniak – sekretarz 

- Bogumiła Apanowicz-Kuska - skarbnik 

 

 

2) Plan pracy szkoły 

Plan pracy szkoły w kształcie zaproponowanym przez Dyrekcję został pozytywnie 

zaopiniowany przez RR uwagi zgłoszone przez RR zostały przyjęte i uwzględnione  

w dokumencie. 
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3) Inwestycje 

 W czasie wakacji przygotowano kąciki rekreacyjne - pufy do użytkowania  

na przerwach do relaksu. 

 Projekt  „Wesołe podwórko” - został wykonany przy współpracy z nauczycielami 

szkoły; wykonawca uprzednio wybrany nie spełniał wymogów formalnych  

i prawnych (nie mógł wystawić faktury). Koszt zakupu materiałów  500 zł  

z budżetu RR. 

 W czasie wakacji zakończone prace związane z wyposażeniem i przebudową 

pracowni fizyko-chemiczna. 

 Naprawiono nawierzchnię boisk. 

 Plac zabaw - wybudowany w ramach budżetu obywatelskiego został 

udostępniony dla publiczności. Wymaga to dodatkowych inwestycji aby wygrodzić 

ten teren (ok. 3000 zł). Plac będzie udostępniony na okres próbny. W przypadku, 

gdy nie będzie zachowanego ładu i porządku plac zostanie zamknięty. 

 Wykonano dodatkową furtkę zamykająca przestrzeń  dla klas 0. 

 Doświetlenie parkingu – UG zobowiązał się do postawienia 3 lamp solarnych do 

końca października. 

 Monitoring – obejmuje wejście do szkoły, parking, boiska, monitoring może być 

rozszerzony w razie potrzeby. W tej chwili jest to 19 kamer, rejestrator z dyskiem  

( 12 dni można przechowywać dane). Dostęp mają dyrekcja i organy uprawnione- 

policja, zarządzający danymi, osoby nagrane. 

 Braki kadrowe – brakuje chętnych do pracy : informatyka, WDŻ, fizyka, 

matematyka, umowa na zastępstwo. 

 Dokupiono stojaki dla rowerów 

 

4) Kalendarz roku szkolnego  

  

I  PÓŁROCZE: 03.09.2018R. - 31.01.2019R. 

II  PÓŁROCZE: 01.02.2019R. - 19.06.2019R 

 ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA  22 GRUDNIA 2018R. - 01.01.2019R 

 FERIE ZIMOWE OD 14 STYCZNIA  - 27 STYCZNIA 2019R. 
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 WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA OD 18 KWIETNIA  –  23 

KWIETNIA  2019R. 

 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 21 CZERWCA 2019R. (PIĄTEK) 

 WAKACJE 21  CZERWCA  –  31 SIERPNIA 2019R. 

 

Terminy spotkań z rodzicami 

1) 18 września 2018r  /wtorek/ (  0 - II godz. 18:00      kl. III - VII godz. 19:30) 

2) 06 listopada 2018r  /wtorek/ (kl. 0 - II godz. 19:30      kl. III - VII godz. 18:00) 

3) 11 grudnia 2018r  /wtorek/  - dyżur wszystkich nauczycieli   (w godz. 18:00 - 19:30) 

4) 5 lutego 2019r  /wtorek/ (kl. 0 - II godz., 18:00 ,kl. III - VII godz. 19:30) 

5) 26 marca 2019r   /wtorek/  (kl. 0 - II godz. 19:30      kl. III - VII godz. 18:00) 

6) 21 maja 2019r   /wtorek/  (kl. 0 - II godz. 18:00      kl. III - VII godz. 19:30) 

 Uwaga : Oddziały przedszkolne- dyżur wakacyjny w sierpniu. 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć  

1) 2 listopada 2018 /piątek/ - szkoła pełni dyżur opiekuńczy  

2) 2 maja 2019 /czwartek/- szkoła pełni dyżur opiekuńczy 

Święta  –  dni   ustawowo   wolne: 

 1 listopada 2018r /czwartek/ - Wszystkich Świętych 

 11 listopada 2018r /niedziela/ - Święto Niepodległości 

 6 stycznia 2019r  /niedziela/  - Trzech Króli 

 1 maja 2019r  /środa/  -  Święto Pracy 

 3 maja 2019r  /piątek/  -  Święto Konstytucji 3 Maja 

 20 czerwca 2019r  /czwartek/  -  Boże Ciało 

 

5) W roku szkolnym wynajem sal i boisk szkolnych odbywać się będzie  

na dotychczasowych zasadach. Dodatkowe dochodzą zajęcia szachowe.  

 

 



5 

 

6) Librus 

 w bieżącym roku szkolnym dziennik elektroniczny będzie funkcjonował 

również w klasach 0 

 u wychowawcy należy sprawdzić uprawnienia wysyłania wiadomości 

 komunikator dla oddziału przedszkolnego – klasy 0 mają obowiązek logowania  

 jeśli są problemy z logowaniem – jest pomoc na Librusie, infolinia  

 trzeba się wylogowywać z systemu dla zachowania bezpieczeństwa 

 nie można podawać hasła dzieciom! 

 jeśli użytkownik zagubi login – należy zgłosić się do wychowawcy ( można się 

zgłosić osobiście wysłać mail na konto szkoły) 

 

7) Świetlica szkolna 

 każdy odbierający dziecko powinien mieć dowód osobisty 

 każda świetlica jest oznaczona kolorem, komunikaty i informacje dla dzieci  

i rodziców będą funkcjonować wg tych oznaczeń , co powinno ułatwić 

znalezienie danej świetlicy i odczytywanie komunikatówo dotyczących danego 

oddziału. 

 dzieci z klas starszych ( 4-7) przed lekcjami powinny iśc do świetlicy i tam 

czekać na zajęcia. 

 

8) Obiady  

Obiady są wydawane wg harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły. 

Tam również można pobrać kartę zgłoszeniową dla dziecka.  

 

9) PEKA 

 uczniowie będą korzystać z darmowych dojazdów 

 do 14 września szkoła zbiera karty.  

 do 30 go wnioski na nowe karty 

 jeśli karty nie będą wydane dzieciom do 1go października dzieci mogą jeździć 

na legitymację szkolną. 

Uwaga: do weryfikacji na koniec roku szkolnego, jak zbierać  wnioski na nowy rok 

szkolny, we wrześniu może być za późno. 

Plan pracy RR 
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 Harmonogram spotkań – zawsze godz. 17.30 

 

 17.10.2018 

 05.12.2018 

 30.01.2019 

 14.03.2019 

 15.05.2019 

 05.06.2019 

 

10) Inne tematy zgłoszone przez przedstawicieli Rady Rodziców: 

 

 Dofinansowanie stałych konkursów 

 Dofinansowanie Samorządu uczniowskiego 

 Noc Naukowców 

 Szkoła Małego Inżyniera lub Zgłoś szkołę do projektu- projekty wymagające 

głosowania 

 Piknik rodzinny 

 

Prosimy członków RR o  zapoznanie się z konkursami do poniedziałku należy 

zapoznać się z projektami, a następnie zagłosujemy w ankiecie , który z nich może 

być realizowany. 

 

Budżet RR 

Propozycja budżetu na rok 2018/19 będzie wysłana mailem 

 

Ankieta – obiady, 60 osób oddało ankietę. Wyniki będą przesłane mailem.  

Powołany został nowy zespół, który zajmie się problemem obiadów i w razie potrzeby 

przygotowana zostanie nowa ankieta, zorganizowane zostanie spotkanie z firmą 

cateringową itp.: 

Do zespołu zgłosili się:  

- p. Karol Garbowski  

- p. Agnieszka Floryszczak   

-p. Michał Lokke  



7 

 

 

Istnieje możliwość wynajęcia 3 torów na dużym basenie w Cityzen- oferta dotyczy 

doskonalenia pływania w kl. .4-7, czwartki od 13.45 ( 8 os/tor). 

Umowa podpisywana indywidualnie z CityZen, problem stanowi dowóz dzieci na 

zajęcia ponieważ CityZen nie zapewnia transportu. Szacowany koszt zajęć to 120 zł 

mies./os.- basen + transport. Prośba do RR o rozpoznanie możliwości 

zorganizowania transportu spod szkoły na basen i z powrotem. 

 

11) Wolne głosy  

 Rodzice pytają o możliwość zwalniania dzieci z 1 i ostatniej lekcji –  

w przypadku, gdy nie ma zajęć. Nie ma takiej możliwości. Szkoła organizuje 

zastępstwa. Dzieci mogą być zwalniane indywidualnie przez rodziców. 

 Wychodzenie do toalety- ograniczone, ale możliwe, decyduje nauczyciel tak 

aby nie zaburzać procesu lekcji. 

 Wolne wnioski i tematy do omówienia wysłać mailem przed zebraniem RR. 

 Ciężkie plecaki – czy można w większym zakresie wykorzystywać  

e- podręczniki i tablice multimedialne. Do zastanowienia jak można rozwiązać 

problem. 

 WDŻ – z powodu choroby nauczyciela zajęcia odbywać się będą w przyszłym 

półroczu 

 Wpłaty na RR – najlepiej wykonywać do skarbnika klasowego, a potem na 

konto Rady Rodziców.  

 Składka jest nieobowiązkowa w wys.50 zł na rodzinę. Sposób rozliczania 

wpłat i zwrotów do klas zostanie omówiony na następnym zebraniu RR. 

 

 

 

 

Małgorzata Woźniak     Paulina Chołdrych 

Protokolantka       Przewodnicząca Rady Rodziców 

 


