
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW  

(ZARZĄDU ORAZ PRZEDSTAWICIELI TRÓJEK KLASOWYCH) 

W DNIU 11.10.2017 

1. Dzień Edukacji Narodowej (obchodzony w Szkole 13.10.2017 w piątek) 

Tego dnia zajęcia lekcyjne będą skrócone do godz. 13.00. Apel dla klas młodszych 
odbędzie się na piątej godzinie lekcyjnej, zaś dla starszych – na trzeciej godzinie. O 
godz. 12.00 spotykamy się w celu przygotowania słodkiego poczęstunku dla grona 

pedagogicznego😊 

2. Dekoracje świąteczne na korytarzach szkolnych 

1 grudnia br. od godz. 18.00 (piątek) członkowie Rady Rodziców planują udekorować 
dolny hol i korytarz dekoracjami Bożonarodzeniowymi. 

3. WWW.ZSPMROKOW.PL 

Rada Rodziców poprosi Dyrekcję, aby na szkolną stronę internetową były wstawiane 
informacje o zebraniach Rady Rodziców oraz sprawozdania z tych spotkań.  

4. Regulamin dowożenia uczniów do/z Szkoły autobusami „szkolnymi” 

Na stronie https://zspmrokow.pl/ widnieje nieaktualny regulamin. Rodzice zwrócili uwagę 

na problem braku osoby odpowiedzialnej za pilnowanie zachowania dzieci 
oczekujących na wejście do autobusów, na nieposiadanie przez opiekuna w autobusie 
listy uczniów korzystających z przewozów oraz dokąd mają dojechać. Zaproponowali 
rodzice, aby może wprowadzić szablonowe formularze do wpisywania informacji o 
dowozie każdego dziecka (imię i nazwisko ucznia, skąd, dokąd) oraz formularze do 
wpisania innej okazjonalnej trasy dziecka (gdy np. dziecko ma jechać do konkretnego 
kolegi po szkole). Takie podpisane przez rodzica dokumenty wręczone opiekunowi w 
autobusie mogłyby wprowadzić porządek, jasność sytuacji i większe bezpieczeństwo. 
Rodzice dzieci korzystających z tych przewozów powinni być zaznajomieni również z 
regulaminem dowozów (i powinni złożyć podpis, że się z nim zapoznali). 

5. Obiady szkolne i kanapki w stołówce 

Po zgłoszonych wielu uwagach co do małych porcji obiadowych Rada Rodziców będzie 
to baczniej kontrolować. Dotarły do nas również sygnały, że kanapki kończą się 
wcześniej od zaplanowanych przerw ich wydawania. 

6. BAL CHOINKOWY/NOWOROCZNY i PACZKI ŚWIĄTECZNE 

Bal zaplanowany jest na 8.02.2018r. (Tłusty Czwartek). W związku z tym Rada 
Rodziców zaplanowała pakowanie prawie 700 paczek ze słodkościami dla uczniów na 
7.02.2018 (środa).  

https://zspmrokow.pl/


POSZUKUJEMY SPONSORÓW SŁODKICH UPOMINKÓW, NAPOJÓW, 
OWOCÓW ITP.:-) 

OSOBY MOGĄCE NAM POMÓC W TEJ KWESTII PROSIMY O KONTAKT Z NAMI 
PRZEZ E-MAIL RADY RODZICÓW, PRZEZ P. MIRKĘ SÓWKĘ LUB PRZEZ 
TRÓJKI KLASOWE. 

7. WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW 

Prosimy osoby z Trójek klasowych o przypominaniu na każdym klasowym zebraniu o 
wpłacie, która wesprze nasze działania na rzecz uczniów i Szkoły. Staramy się, aby 
każda nasza akcja czy zakup dotyczyły wszystkich uczniów naszej Szkoły (Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum). Nie rozumiemy, czemu w gimnazjum wielu rodziców 
przestaje opłacać tą składkę? Po I semestrze Rada Rodziców wydrukuje międzyklasową 
analizę wpłat, która będzie udostępniona w gablocie oraz na https://zspmrokow.pl/. 

8. PLAN PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY 

Rada Rodziców została poproszona o zaakceptowanie ww. planu, w tym profilu 
absolwenta. Zgłosiliśmy kilka poprawek i uwag, które zostały uwzględnione. 

9. KURS JĘZYKA CHIŃSKIEGO W SZKOLE 

Rodzice i dzieci są zainteresowane nauką języka chińskiego w naszej szkole, jednakże 
proszą, aby nie odbywały się one w późno popołudniowych godzinach i w mieszanych 
grupach wiekowych jak to się odbywało w zeszłym roku. 

10. WOŚP 2018 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest zaplanowana na 14.01.2018. Jest to już 
okres ferii w naszym województwie. Należy dowiedzieć się, czy można zorganizować 
akcję w naszej Szkole kilka dni wcześniej? 

11. ZIELONE SZKOŁY 

Zgodnie z prawem to rodzice powinni przedstawiać wychowawcom oferty biur podróży 
lub ośrodków na zielone szkoły dla klas ich dzieci. W porozumieniu z wychowawcami i 
innymi rodzicami powinna być podejmowana decyzja. 

Zaczęcie poszukiwań ciekawych ofert dopiero we wrześniu po pierwszym klasowym 
zebraniu na jeden ten sam dla całej Szkoły i na zwykle najbardziej „gorący” termin 
bardzo ogranicza wybór wycieczki. Rada Rodziców poprosiła Dyrekcję, aby nasz 
szkolny termin wyjazdowy podawała już w czerwcu przed ostatnim klasowym 
zebraniem. Wtedy będzie można podsumować majowy wyjazd i wspólnie podjąć 
decyzję co do kierunków następnej zielonej szkoły. Będzie to duże ułatwienie dla Trójek 
klasowych, aby do września zebrać i zarezerwować najlepsze oferty.  

 

https://zspmrokow.pl/

