
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW W DNIU 22.11.2018 

(z udziałem Pani Dyr. Małgorzaty Perzyny i P. Krystiana Kałuckiego) 

 

 
 
1. Lekcja W-F 
Po ostatnim zebraniu Rady Rodziców przekazaliśmy Dyrekcji uwagi rodziców co do zajęć w-f w 

naszej Szkole. W związku z tym na dzisiejsze zebranie przybył Pan Krystian Kałucki, aby 

osobiście porozmawiać z rodzicami, którzy zgłaszali problemy. Wszystko sobie wyjaśniliśmy 

przekazaliśmy nasze uwagi. 

2. Konkurs międzyklasowy 
Rada Rodziców poparła pomysł Szkoły na nowy konkurs angażujący całe oddziały. Została 

również ustalona wspólnie nagroda dla zwycięzców. 

3. Regulamin korzystania z telefonów przez uczniów 
Rada Rodziców zgłosiła swoje uwagi do regulaminu, również propozycję korzystania z telefonów 

przez dzieci w szkolnych autobusach. Pani Dyrektor przedstawiła nam zdanie Samorządu 

Uczniowskiego. Po drobnych poprawkach regulamin będzie niedługo gotowy😊 

4. Pan „Stopek” 
Zwróciliśmy się z kolejną prośbą o jak najszybsze znalezienie nowej osoby na stanowisko 

opiekuna dzieci na przejściu przez jezdnię. Pani Dyrektor poinformowała nas o tym, że w wielu 

miejscach (Kurier południowy, Facebook, portal ogłoszeniowy – OLX) została zamieszczona 

oferta pracy na to stanowisko. Niestety do chwili obecnej nie zgłosiła się żadna osoba gotowa 

podjąć pracę, być może z uwagi na to, że jest ona i trudna, i niezwykle odpowiedzialna. Ustalono, 

że będziemy wszyscy aż do skutku rozpowszechniać informację o wakacie. 

5. Projekt umeblowania kącika na parterze przy automacie 
Dyskutowaliśmy o zaproponowanych rozwiązaniach. Dyrekcja prosi o zaplanowanie stolików przy 

sofach.  

6. Mikołajki  
Rada Rodziców przeanalizowała możliwych sponsorów tegorocznych paczek świątecznych dla 
uczniów i zaplanowała zakupy potrzebnych produktów do tychże paczek. Omówiliśmy również 

różne świąteczne niespodzianki dla uczniów😊 

 
7. Dekoracje świąteczne 
Omówiliśmy plan działań związanych z akcją dekorowania dolnego holu. Nowa duża piękna 

choinka została już zakupiona😊 

 

4.12.2018 (WTOREK) O GODZ. 17.00 PLANUJEMY PAKOWANIE 

ŚWIĄTECZNYCH PACZEK DLA BLISKO 700 UCZNIÓW ORAZ 

DEKOROWANIE OZDOBAMI DOLNEGO HOLU SZKOLNEGO. CZEKA NAS 

BARDZO DUŻO PRACY! 

 

WSZYSTKIE CHĘTNE OSOBY Z TRÓJEK KLASOWYCH I NIE TYLKO 

BARDZO PROSIMY O WSPARCIE😊 
  

 
Rada Rodziców 


