
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW W DNIU 07.03.2018 

 
 
1. Festyn z okazji Dnia Dziecka 
Festyn został zaplanowany na piątek 8 czerwca br. Oferta na dmuchane atrakcje dla uczniów została 
przez Radę Rodziców zaakceptowana. Planujemy o 1 atrakcję więcej niż w zeszłym roku. Miejsce z 
grillami i konsumpcję musi zostać ustalone w innym miejscu niż ostatnio. Zaproponujemy Dyrekcji 
część parkingu przy nowym placu zabaw za orlikiem. Poprosimy zarządcę hali sportowej o 
wcześniejsze sprawdzenie i odpowiednie przygotowanie urządzeń elektrycznych. Nauczyciele WF-u 
zostaną przez nas poproszeni o przygotowanie zawodów i meczy na hali sportowej dla uczniów klas 
starszych. Na zebraniu padły pomysły o uatrakcyjnienie festynu albo o pokaz eksperymentów 
chemicznych albo kąciki plastyczne. Rada Rodziców poprosi o wyceny kilka firm. W maju Rada 
Rodziców złoży podanie w Zielonej Budce z prośbą o zasponsorowanie lodów dla naszych uczniów. 
Dyrekcja musi nam jeszcze potwierdzić czy tego dnia nie planuje jakiś apeli abyśmy rozsądnie 
podzielili uczniów wchodzących na teren festynu. 
Proponujemy o zapewnienie w tym dniu uczniom jednodaniowego obiadu, typu makaron z polewą 
truskawkową.  
 
2. Bal Karnawałowy 2018 
Jest nam bardzo przykro, że w tym roku była tak niska frekwencja uczniów na balu, a mianowicie: 
Klasy 0-3 – 230 uczniów (na 281) 
Klasy 4 – 44 uczniów (na 87) 
Klasy 5-7 – 65 uczniów (na 204) 
Klasy Gimnazjum – 4 uczniów (na 114). 
 
W związku z tym podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu organizacji Balu przez Radę Rodziców. 
W przyszłym roku proponujemy, aby paczki od Rady Rodziców zostały wręczone dzieciom            w 
okolicy Mikołajek (6.12). Organizacja bali ewentualnie dla klas młodszych zostanie w gestii 
wychowawców klas. Rada Rodziców oczywiście może wspomóc ich organizację poprzez 
dofinansowanie zakupu dekoracji. 
 
3. Nowa Choinka 
Korzystając z posezonowych wyprzedaży Rada Rodziców postara się zakupić nową większą sztuczną 
choinkę, która jest stawiana w grudniu na dolnym korytarzu. 
 
4. Zmiany personalne w Radzie Rodziców 
W związku z rezygnacją Pana Jacka Tkaczyka z przynależności do Rady Rodziców i pełnienia funkcji 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Rada Rodziców zaproponowała kandydaturę Justyny Lao-
Wiśniewskiej na to stanowisko, a Anny Pham na stanowisko zastępcy Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej.  
Została również podjęta decyzja o likwidacji stanowiska Rzecznika Rady Rodziców. Pan Janusz 
Górski pozostanie na stanowisku członka Rady Rodziców.  
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