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1. Dyrekcję Szkoły reprezentowała pani Wicedyrektor Anna Gołębiewska. 
2. Przewodnicząca Rady Rodziców przypomniała, iż Rada Rodziców nie może w żaden sposób 

kontaktować się z firmami dostarczającymi usługi na rzecz Szkoły; do kontaktów z takimi 
firmami jedyną upoważnioną stroną jest Dyrekcja Szkoły lub po otrzymaniu pisemnego 
upoważnienia, przedstawiciel Rady. 

3. Analogicznie, przedstawiciele Rady mogą uczestniczyć w spotkaniach Samorządu 
Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej po otrzymaniu upoważnienia ze strony Rady 
Rodziców oraz po uprzednim przesłaniu agendy do w/w jednostek Szkoły. 

4. Rada ponownie przedyskutowała problemy związane z organizacją Słodkich Wtorków, w 
szczególności ze znalezieniem dostatecznie licznej grupy osób chętnych do udziału w akcji. 
Ustalono, iż wzorem poprzedniego miesiąca, przed kolejną edycją akcji odpowiednie apele 
skierowane zostaną do rodziców poprzez dziennik elektroniczny. 

5. Rada zauważyła, iż przedstawiciele klas 2A, 2D, 4C oraz 5F są od początku bieżącego roku 
nieobecni na spotkaniach Rady. Rada jednogłośnie zobligowała Sekretarza Rady do 
wystosowania pisma do wychowawców w/w klas z prośbą o wyjaśnienie tego stanu rzeczy. 

6. Skarbnik Rady, pani Agata Łuczak, przedstawiła wyniki oraz wnioski z organizacji V Balu 
Charytatywnego. Osiągnięty wynik finansowy – nieco ponad 4 tysiące złotych – został 
oceniony jako bardzo dobry, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką liczbę osób 
uczestniczących w Balu – niespełna 80. Jakość obsługi i cateringu oraz strona muzyczna 
imprezy ocenione zostały bardzo wysoko. W imieniu Rady Rodziców pani Agata Łuczak 
wyraziła wyrazy podziękowania na rzecz wszystkich osób zaangażowanych w organizację 
Balu.  
Rada wyraziła również przekonanie, iż kolejna edycja balu może być dobrą okazją do 
integracji rodziców z Gronem Pedagogicznym Szkoły. 

7. Pani Wicedyrektor poinformowała, iż Szkoła została wpisana na listę szkół oczekujących na 
instalację zdrojów wodnych w firmie Aquanet. Planowane jest zainstalowanie dwóch zdrojów 
wodnych – jednego na parterze i jednego na pierwszym piętrze. Na koniec miesiąca marca 
planowana jest wizyta pracowników firmy Aquanet celem ustalenia szczegółów dotyczących 
lokalizacji zdrojów. Umowa z Aquanetem obowiązywać będzie przez okres 13 miesięcy, po 
tym czasie Szkoła dokona wykupu urządzeń. W trakcie trwania umowy na Szkole spoczywać 
będzie obowiązek opłacania badań sanitarnych ujęć wodnych.  

8. Pani Wicedyrektor przedstawiła wstępny kosztorys siedzisk, które mają zostać zainstalowane 
na pierwszym piętrze szkoły we wnękach, z których zdemontowano szafki na odzież. 
Kosztorys ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Rada zobowiązała się do 
przedstawienia kontroferty oraz do pokrycia kosztów instalacji ławek. Uzgodniono, iż na 
ławkach znajdzie się napis mówiący o tym, iż zostały one ufundowane przez rodziców 
uczniów naszej Szkoły. 

9. Pani Wicedyrektor zgodziła się, aby Rada przygotowała projekt plastyczny zagospodarowania 
przestrzeni znajdującej się przy pokoju nauczycielskim na strefę chill-outu. Koordynacją 
działań zajmie się pan Maciej Łuszczyński. 

10. Pani Wicedyrektor zgodziła się również, aby w Świetlicy szkolnej pojawiły się ściany pokryte 
farbą tablicową. Projekt przygotuje Rada Rodziców, która również pokryje koszty prac z tym 
związanych. Konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej i ustalenie z opiekunami Świetlicy 



miejsca, w którym instalacja taka będzie mogła zostać umieszczona. Koordynacją działań 
zajmie się pan Maciej Łuszczyński. 

11. Przedyskutowano funkcjonalności dostępne w rozszerzonej wersji iDziennika, tak zwanej 
iDziennik+. W porównaniu z wersją standardową, obejmują one: 

a. Dostęp z aplikacji mobilnej – jej zaletą jest uproszczone logowanie się do systemu; 
b. Raporty przekrojowe – średnie wyniki ucznia na tle średnich wyników klasy; 
c. Tablicę ogłoszeń Szkoły 

Ustalono, iż funkcjonalności te nie wydają się na tyle istotne, by uzasadniać wydatkowanie 
funduszy ze środków Rady na ten cel. Wobec powyższego temat wersji iDziennika+ należy 
uznać za zamknięty. 

12. Pani Wicedyrektor poinformowała, iż nowym administratorem iDziennika jest obecnie pani 
Joanna Zbierska. 

13. Wobec powyższego ustalono, iż w okresie, w którym nowy administrator będzie stopniowo 
wdrażał się w swoje obowiązki, Rada przedyskutuje swoje uwagi dotyczące obecnie 
użytkowanej wersji iDziennika, które następnie zostaną przedstawione bezpośrednio 
nowemu administratorowi. Za koordynację działań odpowiadać będzie pan Maciej 
Łuszczyński. 

14. Ustalono, iż, wzorem lat ubiegłych, Rada zleci przygotowanie medali pamiątkowych, które 
zostaną wręczone wyróżniającym się Uczniom w trakcie uroczystego zakończenia roku 
szkolnego. Liczba medali zostanie ustalona na podstawie informacji przekazanych przez 
Dyrekcję Szkoły pod koniec bieżącego roku szkolnego. 

15. W ramach kontynuacji tematów omawianych na poprzednim spotkaniu Rady, ponownie 
przedyskutowano problemy związane z naliczaniem punktów za zachowanie. Wskazano, iż 
system iDziennik nie wykazuje punktów ujemnych, co sprawia, iż jest on bezużyteczny w tym 
zakresie, zarówno dla Rodziców, jak i dla Nauczycieli. Ponadto system ten nie pozwala na 
śledzenie, czy prawidłowo naliczone zostały punkty za udział w konkursach. Brak jest dobrych 
rozwiązań omówionych problemów. 

16. Pani Wicedyrektor poinformowała, iż Nauczyciele weszli w spór zbiorowy i z dużym 
prawdopodobieństwem wezmą udział w strajku nauczycieli, jeśli do niego dojdzie. Pani 
Wicedyrektor poinformowała również, iż na dzień dzisiejszy brak jest jakichkolwiek planów 
alternatywnych na okoliczność strajku – w szczególności odnosi się to do planowanych na ten 
okres egzaminów. 

17. Po raz kolejny przekazane zostały uwagi od rodziców dotyczące konieczności wybudowania 
podjazdu dla wózków przy wejściu głównym do budynku Szkoły. Pani Wicedyrektor wyraziła 
swoją nadzieję, iż problem ten być może zostanie rozwiązany w trakcie planowanych wkrótce 
prac termomodernizacyjnych. 

18. Ustalono termin następnego zebrania na dzień 2. kwietnia 2019 r. o godzinie 18:30. 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców     Sekretarz Rady Rodziców  

 

 

Załączniki: 

1. Wycena ławek. 


