
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW SP MROKÓW W DN. 22.09.2021 

(w spotkaniu wzięły udział -  dyrektor szkoły pani Małgorzata Perzyna 

oraz pani wicedyrektor Wioletta Kisielewska) 

 

1. Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2020/2021 

Przewodnicząca Rady Rodziców przedstawiła sprawozdanie finansowe za zeszły rok (dostępne 

na www Szkoły oraz w gablocie Rady na parterze). Zebraliśmy niestety o wiele mniej funduszy niż w 

poprzednich latach. W związku z pandemią jedyną możliwą formą płatności były wpłaty na konto 

bankowe Rady. W tym roku szkolnym 2021/2022 będzie to również jedyna forma. Na stronie 

internetowej szkoły, poprzez Facebooka szkoły oraz dziennik elektroniczny będą wysłane numer 

konta Rady Rodziców oraz prośba o wpłaty. Przedstawiciele klas zostali poproszeni o mobilizowanie 

rodziców w swoich klasach i proszenie o wykonanie przelewów na konto Rady. Proponowana 

wielkość składki zostaje ta sama: 100 zł/rok. Informacja z numerem konta będzie również rozesłana 

przez dziennik do obcokrajowców w jęz. chińskim i wietnamskim. 

Zachęcamy do wsparcia naszego budżetu, dzięki któremu możemy uprzyjemniać uczniom 

pobyt w szkole😊 

 
2. Wolne dni w roku szkolnym 2021/2022 

Dyrekcja poprosiła Radę Rodziców o opinię na temat proponowanych dodatkowych dni wolnych od 
zajęć dydaktycznych. Wszystkie propozycje, z wyjątkiem 2 listopada (wtorek) zyskały jednomyślną 
akceptację. W przypadku ostatniej daty zdania rodziców były podzielone. Wkrótce zostaną 
ogłoszone ostateczne terminy (potrzebna jest jeszcze opinia Samorządu Uczniowskiego)  
 

 
3. Program wychowawczo - profilaktyczny 
 

Pani wicedyrektor W. Kisielewska przedstawiła plany i pomysły z nowego planu profilaktyczno-

wychowawczego. Zaproponowaliśmy zorganizowanie badań ortopedycznych przesiewowych 

w Szkole dla uczniów, którzy po wielomiesięcznym czasie pandemii mogą sobie nie zdawać sprawy 

ze skrzywień kręgosłupa. Do 27.09.2021 członkowie Rady Rodziców mogą jeszcze wnosić 

ewentualne propozycje i uwagi.  

4. Plan finansowy Szkoły 

Dyrektor przedstawiła reprezentantom trójek klasowych projekt planu finansowego na rok 

budżetowy 2022. Poinformowała o planach związanych z rozbudową stołówki oraz szatni dla 

uczniów.  

 

5. Problemy z zachowaniem uczniów  
Panie Dyrektor są bardzo zaniepokojone nagannym zachowaniem wielu uczniów. Od czerwca br. 
w szkole zostało dokonanych tyle zniszczeń, ile nie było obserwowanych w ciągu ostatnich wielu lat 
wstecz! Przykładowo: niszczone kanty ławek, dziury w blatach ławek, uszkodzenia ściany czy 
niewłaściwe korzystanie z toalet. Nie wszyscy rodzice niestety poczuwają się do naprawienia lub 
pokrycia szkód zrobionych przez ich dziecko. Inni rodzice oczekują kar wyznaczonych przez Szkołę. 
Małgorzata Perzyna zwróciła się do Rady Rodziców z prośbą o podpowiedź w tej kwestii. 

Jakie macie Państwo Rodzice propozycje na kary dla uczniów niszczących mienie szkoły 
czy zachowywanie się w sposób tak naganny? Przysyłajcie proszę swoje propozycje na 

adres: radarodzicow@zspmrokow.pl 

mailto:radarodzicow@zspmrokow.pl


 
 

6. Autobusy szkolne 
 
Rodzice zgłosili problem z parkującymi i nie mieszczącymi się w zatoczce przy ul. M. Świątkiewicz 
trzema autobusami szkolnymi. Autobusy zachodzą na przejście dla pieszych, przez co dzieci czy 
rodzice muszą wychylać się na ulicy zanim przejdą bezpiecznie po pasach. Brakuje również Pana 
„stopka” przy tej ulicy. Nadal Szkoła poszukuje chętnej osoby do pracy na tym stanowisku.  

Jeśli znacie kogoś zainteresowanego, proszę poinformujcie go o wolnym wakacie. 
 
Rodzice dopytywali Dyrekcję, dlaczego koło Banku powstał skwer zielony z ławkami zamiast bardzo 
potrzebnej zatoczki dla autobusów w tym miejscu? Pani Dyrektor poinformowała, że przeznaczenie 
tego terenu nie było z nią konsultowane. Zaproponowała również, aby takie pytania padały podczas 
zebrań sołeckich. Jedna z mam poinformowała, ze takie zebranie odbędzie się w najbliższy piątek 
w Mrokowie i podejmie ten temat. Małgorzata Perzyna zobowiązała się ze swej strony, że spróbuje 
uzyskać odpowiedź ze strony gminy. Czekamy na wyjaśnienia. 
 
 

7. Świetlica szkolna 
 
Szkoła obecnie ma do dyspozycji tylko 2 sale świetlicowe, które są bardzo przepełnione. Często 
bywa w sali ok. 50 dzieci w tym samym czasie. Szkoła zwraca się z prośbami do Rodziców o: 

a) korzystanie uczniów z świetlicy w jak najkrótszym potrzebnym przedziale czasowym, 
b) niewysyłanie dzieci do świetlicy przez tak naprawdę niepracujących zawodowo rodziców, 
c) odbieranie pociech w godzinach pracy przedszkola/świetlicy, 
d) przypilnowanie, aby dzieci odrabiały samodzielnie prace domowe w domach, a nie przynosiły 

do świetlicy do odrobienia z rana przed lekcjami. 
 

8. Stołówka szkolna 
 
Przerwy obiadowe zostały zorganizowane w taki sposób, że nie ma już „dawnych” długich kolejek  
do stołówki. Na przerwach obiady jedzą tylko uczniowie klas 4-8. Uczniowie sadzani są w grupie 
kolegów ze swojej klasy i mają czas na spokojny posiłek.  
Jeżeli uczeń skończy wcześniej lekcje przed wyznaczoną dla niego przerwą obiadową, może 
stanąć na koniec kolejki i oczywiście skorzysta z posiłku, gdy będzie wolne miejsce na stołówce.  
 

9. Dystrybutory na wodę 
 
Ze względu na pandemię i sanitarne obostrzenia rodzice podjęli decyzję o nieuruchamianiu na 
razie dystrybutorów na wodę.  
 

 

 

 

 

  

Rada Rodziców 


