
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW W DNIU 04.10.2018 

 
 
1. Autobusy szkolne 
Rodzice zgłosili skargi na bardzo słabe oznakowanie autobusów szkolnych oraz niewłaściwe ich 

parkowanie przy szkole (utrudniające ruch innym pojazdom). Rada Rodziców poinformuje Szkołę 

o tych skargach i w razie potrzeby zgłosi pisemne zażalenie. 

2. Wiata dla oczekujących uczniów na autobus szkolny 
Rada Rodziców wnioskuje do Dyrekcji o sprawdzenie możliwości wybudowania zadaszonej wiaty 

przy furtce szkolnej przy przystanku autobusowym. Jej celem byłoby: poszerzenie przejścia i 

miejsca oczekiwania, ochrona przed słońcem oraz deszczem/śniegiem. 

3. Szafki dla uczniów 
Poparliśmy pomysł Dyrekcji na sprawdzenie możliwości powiększenia łącznika między halą a 

Szkołą i ustawienia w nim szafek dla uczniów. Jesteśmy za tym, aby wszyscy uczniowie mieli 

swoją szafkę.  

4. Plac zabaw przy Orliku 
Zwrócimy się do Dyrekcji z wnioskiem o zadaszenie przykładowo „płóciennymi żaglami” placu 

zabaw przy hali i Orliku. Byłaby to bardzo potrzebna ochrona przeciwsłoneczna.  

5. Plany Szkoły odnośnie zakazu używania telefonów komórkowych przez uczniów 
Rada Rodziców popiera pomysł Szkoły na zakazanie uczniom używania telefonów komórkowych 

na przerwach pomiędzy lekcjami. Przed lekcjami, po skończeniu lekcji oraz w uzasadnionych 

przypadkach zakaz będzie zniesiony. 

6. Mikołajki  
W tym roku szkolnym Rada Rodziców planuje inaczej niż do tej pory zorganizować rozdanie 
uczniom paczek świątecznych. Będzie to w dniu 6.12.2018. Podjęliśmy decyzję o zmianie formuły 

i terminu, ale reszta to niespodzianka😊 

 
7. Bale choinkowe 
Jak zapowiadaliśmy w zeszłym roku, po analizie frekwencji uczniów na organizowanych przez 
Radę Rodziców noworocznych balach i dyskotekach, podtrzymujemy decyzję o zaprzestaniu ich 
organizacji przez Radę. Organizację bali w mniejszych grupach w klasach 0-3 przejmują 
wychowawcy. Z miłą chęcią wesprzemy ich organizację zakupem odpowiednich dekoracji.          
Dla klas 4-8 i Gimnazjum Rada Rodziców rozważa zorganizowanie Wieczoru Filmowego. 

Szczegóły wkrótce😊  

 
8. Choinka 
Planujemy zakup nowej pięknej i dużej sztucznej choinki do holu na parterze budynku.  
 
9. Sofy na dolny hol 
Planujemy zorganizowanie kącika relaksacyjnego w dolnym holu  oraz zakup sof i ew. innych 
mebli, które pomogą uatrakcyjnić funkcjonalnie oraz kolorystycznie to miejsce.   
  

10. Tłusty czwartek 
Tradycyjnie Rada Rodziców zakupi pączki dla wszystkich uczniów Szkoły w Tłusty Czwartek, to 

będzie 28.02.2019😊 

 
 
 



 

11. Obiady w stołówce szkolnej 
Dzieci skarżą się rodzicom, a rodzice Radzie, że dzieci nie zdążają zjeść obiadów. Uważamy, że 
temat jest coraz pilniejszy do rozwiązania, ponieważ z roku na rok dzieci przebywa, a 
pomieszczenie stołówki jest tej samej wielkości od tylu lat! Będziemy prosić Dyrekcję o 
rozważenie powiększenia miejsca spożywania posiłków o przyległą salę lub przeorganizowanie 
obecnego lokum. Może nowe „bardziej pojemnościowe” stoły i krzesła?  
Rodzice również proszą o dyżur osoby pilnującej uczniów oczekujących w kolejce i pilnowanie 
skanowania karty przy wejściu do stołówki. Taki chyba był cel wprowadzenia kart i czytnika… 
 
  

12. Składki na Radę Rodziców – Konkurs! 
Informujemy, iż wkrótce ogłosimy konkurs z nagrodami dla klas, które będą miały 100% wpłat na 
Radę Rodziców. Zachęcamy do wsparcia naszego budżetu, dzięki któremu możemy uprzyjemniać 

uczniom pobyt w szkole. Szczegóły wkrótce😊  

 
13. Festyn z okazji Dnia Dziecka 
Chcemy zaproponować Dyrekcji datę 3.06.2019 (poniedziałek) na zorganizowanie festynu z okazji 
Dnia Dziecka. Podsumowaliśmy zeszłoroczny festyn i podjęliśmy decyzję jakie atrakcje 
chcielibyśmy zamówić i zorganizować dla Szkoły.  
 

  

 
 
Rada Rodziców 


