
Protokół z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie  

z dnia 25.10.2018 roku. 

 

1. Zebranie zostało otwarte przez panią dyrektor Bożenę Hain, która ponownie przedstawiła 

prezydium Rady Rodziców oraz sprawdziła obecność. Na prośbę pani dyrektor dotyczącą pytań 

i uwag od rodziców poruszono następujące tematy: 

- wyjazd uczniów klas ósmych oraz trzecich gimnazjalnych na wycieczkę do Anglii; jedna  

z mam zauważyła, że ósmoklasiści nie mogą być traktowani gorzej niż uczniowie trzeciej klasy 

gimnazjum oraz, że też chcieliby wziąć udział w takim wyjeździe- pani dyrektor tłumaczyła ilu 

uczniów maksymalnie może wziąć udział w wycieczce oraz, że nauczyciele muszą rozważyć 

jak będzie wyglądał kolejny wyjazd; planowany termin to maj lub czerwiec 2019 roku. 

- wymiany polsko- niemieckiej- czy dojdzie do skutku- dyrekcja wytłumaczyła, że wyjazd był 

całkowicie dograny, ale strona niemiecka, która miała gościć polskich uczniów wycofała się 

bez podania przyczyny. 

- jakości obiadów w szkolnej stołówce- w ostatnim czasie pogorszyła się jakość i atrakcyjność 

obiadów w szkolnej stołówce- pani dyrektor wytłumaczyła, że wynika to z problemów 

technicznych w kuchni- zepsuta patelnia oraz dwie zmywarki; jak tylko sprzęt zostanie 

naprawiony posiłki będą lepsze- najpóźniej od 5 listopada br.; średnia jakość produktów może 

również wynikać z przetargów na część produktów używanych do przygotowania posiłków. 

- toalet dla dziewczynek- w damskich toaletach nie ma desek sedesowych, co jest kłopotliwe 

dla dziewczynek, brakuje papieru toaletowego- pani dyrektor wytłumaczyła, że toalety są 

zniszczone przez same uczennice- nauczyciele starają się pilnować porządku, ale nie zawsze 

jest to możliwe; panie woźne w miarę możliwości dokładają papier- zostanie na to zwrócona 

uwaga 

- komersu dla klas ósmych Szkoły Podstawowej oraz trzecich Gimnazjum- dobrze by było 

stworzyć komitet organizacyjny składający się z rodziców uczniów ostatnich klas; 

przewodnicząca Rady Rodziców powiedziała, że komers jak zawsze zostanie dofinansowany 

przez Radę, ale nie ma jeszcze zestawienia wszystkich wpłat dlatego nie można określić jaka 

to będzie kwota; zarówno ósmoklasiści oraz gimnazjaliści dostaną osobną pulę pieniędzy. 

- bezpieczeństwa podczas odbierania dzieci z klas młodszych- nikt nie sprawdza, kto odbiera 

dziecko oraz czy ta osoba jest rodzicem lub osobą upoważnioną- pani dyrektor stwierdziła, że 

zwróci na to uwagę pracownikom szkoły. 

- potrzebne są szczegółowe listy z danymi dotyczącymi składek na Radę Rodziców  

w poszczególnych klasach- skarbnik Rady Rodziców zobowiązał się przygotować takie 

zestawienia. 

Postanowiono, że w szkole zostaną zorganizowane Mikołajki oraz zakupione drobne słodycze  

z środków Rady Rodziców. 

2. Na zebraniu podjęto następujące uchwały: 

- uchwałę 6/2018-2019 w sprawie: zabezpieczenia kwoty 10 000,00 zł na nagrody dla uczniów 

na zakończenie roku szkolnego. 



- uchwałę 7/2018-2019 w sprawie: przekazania kwoty 1000,00 zł na zakup laptopa służącego 

grupie technicznej do obsługi szkolnych wydarzeń.- w odpowiedzi na pismo pana Grzegorza 

Rożkiewicza, który opiekuje się uczniami obsługującymi szkolne imprezy 

- uchwałę 8/2018-2019 w sprawie: przekazania kwoty 1400,00 zł na organizację Mikołajek. 

- uchwałę 9/2018-2019 w sprawie: przekazania kwoty 200,00 zł na nagrody w konkursie 

historycznym- w odpowiedzi na pismo pani Aleksandry Pietrus- organizatorki konkursu. 

- uchwałę 10/2018-2019 w sprawie: przekazania kwoty 1500,00 zł na zakup nowości 

wydawniczych do biblioteki szkolnej podczas krakowskich Targów Książki- w odpowiedzi na 

pismo pań bibliotekarek Ewy Dubiel oraz Marii Skonieczek.  

3. Zebranie zakończono. 

 

Protokolant- Agata Piwońska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- lista obecności 

- pisma od w/w nauczycieli 

- uchwały 6-10/2018-2019 

 

 



Uchwała nr 6/2018-2019 

Rady Rodziców Szkole Podstawowej  nr 1 w Mikołowie w sprawie: 

zabezpieczenia kwoty 10 000,00 zł na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2017 

r. poz. 59 z poźn. zmianami) Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 1  

w Mikołowie uchwala, co następuje: 

 

Zabezpieczyć w budżecie Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 kwotę 10 000,00 zł 

przeznaczonych na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. 

 

 

  

 

 

 

Uchwała nr 7/2018-2019 

Rady Rodziców Szkole Podstawowej  nr 1 w Mikołowie w sprawie: 

przekazania kwoty 1000,00 zł na zakup laptopa służącego grupie technicznej do obsługi 

szkolnych wydarzeń 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2017 

r. poz. 59 z poźn. zmianami) Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 1  

w Mikołowie uchwala, co następuje: 

Przekazać kwotę 1000,00 zł panu Grzegorzowi Rożkiewiczowi- opiekunowi szkolnej grupy 

odpowiedzialnej za obsługę techniczną szkolnych imprez, na zakup laptopa. 

 

 

       

 

 

 

 



Uchwała nr 8/2018-2019 

Rady Rodziców Szkole Podstawowej  nr 1 w Mikołowie w sprawie: 

przekazania kwoty 1400,00 zł na organizację Mikołajek 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2017 

r. poz. 59 z poźn. zmianami) Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 1  

w Mikołowie uchwala, co następuje: 

 

Zabezpieczyć kwotę 1400, 00 zł na organizację szkolnych Mikołajek. 

 

 

        

 

 

Uchwała nr 9/2018-2019 

Rady Rodziców Szkole Podstawowej  nr 1 w Mikołowie w sprawie: 

przekazania kwoty 200,00 zł na nagrody w konkursie historycznym 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2017 

r. poz. 59 z poźn. zmianami) Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 1  

w Mikołowie uchwala, co następuje: 

 

Przekazać pani Aleksandrze Pietrus- organizatorce konkursu historycznego kwotę 200,00 zł na 

zakup nagród dla uczniów. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 10/2018-2019 

Rady Rodziców Szkole Podstawowej  nr 1 w Mikołowie w sprawie: 

przekazania kwoty 1500,00 zł na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej  

 

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2017 

r. poz. 59 z poźn. zmianami) Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 1  

w Mikołowie uchwala, co następuje: 

 

Przekazać pani Marii Skonieczek i Ewie Dubiel kwotę 1 500,00 zł na zakup nowości 

wydawniczych do biblioteki szkolnej podczas wyjazdu na Targi Książki do Krakowa. 

 

 

        

 

 


