
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW W DNIU 07.03.2019 

 
 
1. Festyn z okazji Dnia Dziecka 

Festyn został zaplanowany na poniedziałek 3 czerwca br. w godz. 9.00-15.00😊 

Oferta na dmuchane atrakcje dla uczniów została przez Radę Rodziców zaakceptowana.  
Wiemy, że dzieci kilka lat temu były zachwycone wodnymi atrakcjami, dlatego w tym roku 

planujemy powrócić do basenu wypełnionego wodą i wodnej niespodzianki😊  

Rozważamy również nowe artystyczno-plastyczne zabawy dla dzieci.  
 
2. Sofy na dolny hol 
Druga – porównawcza koncepcja zabudowy korytarza zostanie wkrótce wysłana do Dyrekcji.  
Po zatwierdzeniu , Rada Rodziców zamówi i sfinansuje kolorową, nowoczesną zabudowę wnęki 

przy automacie😊 

 
3. Fotograf 
Rada Rodziców zaakceptowała ofertę fotografa, który chce przyjechać do Szkoły i zrobić sesje 
zdjęciowe klasom i uczniom. Zgłosi jednak prośbę, aby zaproponował on nowsze, ciekawsze i 
nowocześniejsze koncepcje indywidualnych ujęć dzieci. Również poprosimy o zamieszczenie 
oferty cenowej wcześniej na www i Facebook Szkoły, aby rodzice mogli się wcześniej z nią 
zapoznać, a potem złożyć przemyślane zamówienie na zdjęcia oraz ubrać odpowiednio dziecko  
w danym dniu do szkoły.  
 
4. Zastępstwa 
Rodzice zgłaszają nam swoje niezadowolenie ze zmian koncepcji zastępstw w ostatniej chwili w 
klasach, szczególnie na pierwszej lekcji. Zdarza się, że dzień wcześniej do później nocy widnieje 
w Dzienniku informacja, że dzieci idą na 2. lekcję, a po następnego dnia o godz. 7.00 pojawia się 
w Dzienniku informacja, że dzieci mają jednak 1. lekcję z jakimś nauczycielem zastępczym. 
Czasami jest już za późno, żeby zdążyć z dzieckiem do Szkoły. Będziemy prosić Dyrekcję                  
o niestosowanie takich praktyk, bo takie zmiany w ostatnim momencie są bardzo stresujące  
i uciążliwe dla Rodziców oraz dzieci. 
 
5. Akcja darmowe „Owoce i warzywa” 
Rodzice narzekają na krojone owoce i warzywa przekazywane w ramach Akcji dzieciom w 
plastikowych torebeczkach. Po przyniesieniu ich do domu ich stan wskazuje na wątpliwie 
nadający się do spożycia. Mamy informacje, że w innych szkołach zamieniono 
krojone/plasterkowane owoce i warzywa na całe jabłka/gruszki/rzodkiewki. Jest to według nas 
bezpieczniejsza forma konsumpcji. Rada Rodziców zgłosi Dyrekcji taką propozycję.  
 
6. Drożdżówki i kanapki na stołówce 

Cieszymy się razem z uczniami z wprowadzenia do oferty stołówkowego bufetu drożdżówek😊  
Jednakże mamy informację od dzieci, że cały czas jest problem z ilością drożdżówek  
jak i kanapek. Na drugiej przerwie często już brakuje zarówno drożdżówek jak i kanapek. 
Skoro jest popyt – czemu nie ma podaży…? 
 
7. Bezpieczeństwo na ulicy Marii Świątkiewicz 
Dobrze, że drugi „Pan Stopek” dba o bezpieczeństwo przechodzących uczniów przez                     

ul. M. Świątkiewicz😊 Niestety, tylko w porannych godzinach. Później rodzice są przerażeni 

pędzącymi autami w okolicach Szkoły! Drzewostan częściowo zasłaniający skromne tablice 
informujące o przejściu dla dzieci, brak jakiegokolwiek dodatkowego świetlnego/migającego 
oznakowania ostrzegawczego – to nas smuci i będziemy o tym rozmawiać z Dyrekcją.  

 

Rada Rodziców 


