Protokół z zebrania Rady Rodziców nr 2/2019/2020
z dnia 12/02/2020 roku
Przebieg zebrania:
1. Powitanie i ustalenie porządku zebrania.
2. Lista obecności – załącznik nr 1
3. Wpłaty na Radę Rodziców.
4. Skarga na sklepik szkolny.
5. Sprawy bieżące.

Ad1-2-3.
Po przywitaniu zebranych rodziców przez przewodniczącą Rady Rodziców Ewelinę
Wrońską, przedstawiono porządek zebrania. Sporządzono listę obecności (załącznik nr
1) oraz zebrano składki na Radę Rodziców.
Ad 4. W związku ze skargą (załącznik nr 2), która wpłynęła do Rady Rodziców
odnośnie produktów spożywczych oraz zabawek sprzedawanych w sklepiku szkolnym,
podjęto próbę rozwiązania problemu. Na spotkanie zaproszono właściciela sklepiku,
który dla chętnych rodziców otworzył sklepik w celu weryfikacji znajdujących się tam
produktów. W sklepiku nie było produktów nie dopuszczonych ustawowo, a rodzice
nie mieli do nich żadnych zastrzeżeń. Pan Jacek Korcz zapewniał, że już we wrześniu
na prośbę Pani Dyrektor wycofano ze sprzedaży tryskające słodycze i lody.
Rodzice zgodnie stwierdzili, że jeśli wycofa się ze sklepiku większość produktów, to
dzieci i tak kupią je w pobliskich sklepach przed lekcjami lub będą wychodzić poza
teren szkoły w trakcie przerw. Według pedagoga szkolnego Pana Wojciecha Muża
obecnego na zebraniu, niedydaktyczne będzie pozbawienie dzieci możliwości wyboru,

muszą nauczyć się rozsądnego gospodarowania pieniędzmi i to do rodziców należy ta
edukacja i kontrola, a także nauka zasad zdrowego żywienia. Rodzice wyszli z
propozycją, aby na lekcjach wychowawczych prowadzić pogadanki i warsztaty na
temat zdrowego żywienia, co spotkało się z akceptacją pani Dyrektor. Zaproponowano
także, aby w klasach 1-3 wprowadzić ograniczenia sprzedaży np. słodyczy czy
zabawek, na co większość rodziców jasno odpowiedziała, że “rozwiązaniem jest
edukacja dzieci, a nie usuwanie z otoczenia nie akceptowanych przez rodziców
produktów, ponieważ nie jest to wychowawcze i w szerszym środowisku niemożliwe”.
Pani Dyrektor wspomniała, że sklepik powstał na prośbę rodziców, gdyż dzieci nie
miały możliwości zakupu potrzebnych im produktów w szkolnym automacie, a
mniejsze nie radziły sobie z jego obsługą.
Podczas zebrań z wychowawcami klas, które odbywały się 11.02.2020 roku żaden
rodzic nie zgłaszał problemów z funkcjonowaniem sklepiku szkolnego u Pani Dyrektor.
Ad5. Na zebraniu poruszono po raz kolejny problem korzystania przez dzieci z
telefonów komórkowych. Pani Dyrektor oraz Pan Pedagog po raz kolejny wyczulają,
aby kontrolować telefony swoich dzieci oraz to w jaki sposób korzystają z
komunikatorów społecznościowych i co oglądają. Przypominają także, że dzieci bardzo
szybko uzależniają się od telefonów przez co zaniedbują inne obowiązki. Zdarzają się
przypadki, że dzieci przychodzą do szkoły niewyspane, bo przez pół nocy grały. Często
dochodzi do przestępstw internetowych popełnianych przez dzieci między innymi:
groźby karalne, za które odpowiedzialny jest opiekun prawny. Należy uświadamiać
dzieci, że nie są w internecie anonimowe i jakie konsekwencje z tego wynikają.
Zalecono rodzicom ustalenie z dziećmi sztywnych zasad korzystania z telefonów.
Punkty z zachowania – system oceniania jest cały czas udoskonalany i dopasowywany
do potrzeb. Padła też prośba jednego z rodziców, aby było mniej akcji charytatywnych
za dodatkowe punkty do zachowania. Zebrani rodzice ustalili, iż nie ma takiej
potrzeby ograniczania bezinteresownej pomocy, gdyż jest to dobrowolna pomoc.
Organizacja wycieczek klasowych. Zadano pytanie czy rodzic ucznia może być
opiekunem grupy podczas wycieczek. Wg wewnętrznych ustaleń w szkole: nie może.

Na grupę do 15 osób określono wymóg minimum jednego nauczyciela.
Ustalono terminy kolejnych spotkań Rady Rodziców, które będą się odbywały dzień po
spotkaniach wychowawców z rodzicami czyli 1.04.2020 i 20.05.2020.
Zebranie z rodzicami 31.03.2020 obowiązkowe dla klas III i VIII w związku z
pomysłem utworzenia klas o profilu sportowym i balem ósmoklasisty.
Wstępnie omówiono coroczny Piknik Rodzinny – poproszono o pomysł na nagrodę
główną, fanty. Szczegóły ustalone zostaną 1.IV na kolejnym spotkaniu.
Składki na Radę Rodziców w wysokości 20 zł na semestr lub więcej dla chętnych.
Przypomniano, że 40% wpłaconej kwoty jest przeznaczone na szkołę, 40% na klasę,
20% na Radę Rodziców. Wydatki Rady Rodziców do wglądu na tablicy umieszczonej
przy wyjściu ze szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce Rada Rodziców.
Szczegóły dotyczące planu w okresie rekolekcji i pierwszego dnia wiosny zostaną
ustalone i podane do informacji za pośrednictwem elektronicznego dziennika.
Na tym zakończono zebranie.

