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SPRAWY BIEŻĄCE 

 
 

1. Podsumowanie Dnia Edukacji Narodowej 

Zebranie rozpoczęto od podziękowań dla Karoliny Bielińskiej i Iwony Po-
stek za reprezentowanie RR podczas Dnia nauczyciela. Dzięki nim, RR 
włączyła się czynnie w obsługę tego dnia, pomagając w organizacji i ho-
norując nauczycieli i innych pracowników szkoły upominkami z okazji ich 
więta. 
 

 
2. Składka na fundusz RR 

Na najbliższym zebraniu klasowym, przedatawiciele RR proszeni są o ze-
branie składek na RR przy jednoczesnym przedstawieniu przykładowych 
wydatków RR w poprzednim roku szkolnym oraz planów budżetowych na 
ten rok. Przewodniczący RR uściśli w mailu przed zebraniami na co wyda-
tkuje się wpłacane na RR pieniądze. Składka wynosi 120 PLN od dziecka. 
 
Zauważono, iż informacja o budżecie RR oraz o tym, na co przeznaczane 
są pieniądze ze składek powinna być podana w bardziej przystępnej for-
mie, łatwiejsza do odnalezienia na stronie RR. 

 
 
3. Szafki szkolne 

W związku z ciężkimi plecakami, na które ”skazane” są nasze dzieci, jak 
co roku rozgorzała dyskusja o zakupie szafek. Abstrahując od różnych 
opinii na ten temat (czy szafki są potrzebne, czy nie, jakie mogą pojawić 
się problemy, np. ze zgubionymi kluczykami, itp.), RR jest zgodna, że 
należy jak najszybciej przeprowadzić remont szatni i wstawić szafki. 
Pojawiła się koncepcja zawiązania tzw. Komitetu Szafkowego, który 
nadzorowałby załatwienie tej sprawy. Jest to inicjatywa Adama Kostrzewy. 
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Pierwszym ruchem, jaki wykonają członkowie Komitetu będzie rozmowa z 
dyrekcją i wójtem na temat możliwości sfinansowania przedsięwzięcia. Do 
Komitetu zgłosili się: Rafał Krzyżanowski i Iwona Postek-Turchońska. 
Karina Grygielska, od lat bez sukcesu walcząca w tej sprawie z chęcią 
wesprze Komitet! 
 

4. Język niemiecki 
Dodatkowe lekcje z języka niemieckiego dla klas 4 mają ruszyć od 
listopada. RR prosi, by od nowego roku szkolnego istniała możliwość 
wyboru drugiego języka obcego. 
 

 
5. Zajęcia dodatkowe 

RR zaprasza na zajęcia – wykaz szczegółowy znajduje się na stronie 
www: 
- wtorki – malarstwo 
- środy – szachy; quiliing, origami, zumba z gimnastyką sportową 
- piątki - warsztaty kreatywne 

 
Mile widziane propozycje innych zajęć – wolne terminy to poniedziałki i 
czwartki. Istnieje szansa na akrobatykę (Marta Rogozińska zna instruk-
torkę) oraz wyrażono chęć zajęć z piłki nożnej. 
Sprawy związane z zajęciami koordynują: Karina Grygielska, Iwona Po-
stek-Turchońska i Marta Rogozińska 

 
 

6. Kółka zainteresowań i inne zajęcia organizowane na terenie szkoły po lek-
cjach obowiązkowych 
Zwrócono uwagę, że w tym roku szkolnym nie ruszyły niektóre kółka zain-
teresowań, np. matematyczne. RR stoi zgodnie na stanowisku, że kółka 
muszą działać, więc poprosi Dyrekcję o uzasadnienie tej sprawy. Najlepiej, 
gdyby na szkolnej stronie pojawił się jasny i czytelny wykaz wszystkich 
kółek, terminów oraz numerów sal, w których odbywają się lekcje. Inne 
zajęcia, prowadzone przez firmy komercyjne na terenie szkoły, również 
powinny zostać spisane i opublikowane na stronie po to, by wszyscy wie-
dzieli, jakie są jeszcze zajęcia, poza tymi organizowanymi przez RR. 
 

7. Świetlica 
Poruszono kwestię jakości opieki nad dziećmi w świetlicy. Zwrócono 
uwagę, że dzieci powinny jak najczęściej wychodzić na zewnątrz, a także 
mieć możliwość odrobienia zadań domowych. W celu urozmaicenia świe-
tlicowego życia Rada Rodziców organizuje zajęcia dodatkowe. Jak najwię-
cej tych zajęć powinno odbywać się w trakcie pobytu dzieci w świetlicy. 
Ważne, by na bieżąco monitorować sprawy świetlicowe i zgłaszać niepra-
widłowości, jeśli tylko się pojawią. Generalnie jakość opieki jest wysoka i 
rodzice są zadowoleni. 
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8. Obiady 

W związku z dużą liczbą dzieci w szkole, organizacja wydawania posiłków 
jest problematyczna. Wielu uczniów stoi w długiej kolejce i nie jest w stanie 
zjeść obiadu przed końcem przerwy. Sprawa powinna być odgórnie prze-
analizowana przez osoby zarządzające szkołą i rozwiązana w jakiś spo-
sób (może by rozdzielić czas wydawania posiłków dla młodszych i star-
szych dzieci). Młodsi uczniowie mogliby zejść na obiady z nauczycielem 
jeszcze przed zakończeniem lekcji lub podczas pobytu w świetlicy. 
 

9. Mikołajki 
Jak co roku, Rada Rodziców organizuje Mikołaja na Mikołajki. Jego rolą 
jest rozdawanie słodyczy oraz prezentów w klasach, gdzie rodzice posta-
nowią kupić coś dla dzieci. Tym razem będzie Mikołaj i Śnieżynka – Rafał 
Krzyżanowski i Marta Jaśkowska. 
 

10. Piknik rodzinny 
Wiosną zostanie zorganizowany piknik rodzinny. W tej chwili RR oczekuje 
na podanie tematu przewodniego przez Dyrekcję szkoły. Już teraz można 
zacząć szukać sponsorów – to idealny moment na przekonanie lokalnych 
firm, by przekazały na rzecz szkoły darowiznę. 
 

11. Lista obecności i harmonogram  

Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny do Sprawozdania. Termin 
kolejnego zebrania RR zostanie podany drogą mailową. 


