
Komorniki dn. 12.12.2018  

 

 

Protokół nr 3/2018 ze spotkania RR SP nr 1 w Komornikach 

z dnia 12.12.2018 

 

 

 

Agenda spotkania   

 

1. Podsumowanie projektu Noc Naukowców – Paulina Chołdrych. 

2. Podsumowanie projektu Festyn Mikołajkowy - Paulina Chołdrych. 

3. Wstępne podsumowanie projektu: „Dzieciaki do rakiet” – Paulina Chołdrych. 

4. Wstępne podsumowanie projektu „balik szkolny” klasy 0-3 – Paulina Chołdrych. 

5. Omówienie spraw bieżących – p. Dyr. Bożena Czaińska. 

6. Omówienie spraw bieżących – p. V-ce dyr. Hanna Drapiewska: 

a. MEN – obowiązek wydłużenia przerw między zajęciami lekcyjnymi  

od 01-01-2019r, 

b. terminarz szkolny do 31-01-2019, 

c. czujnik smogu. 

7. Omówienie spraw bieżących – p. V-ce dyr. Angelika Włodarczak: 

a. dziennik elektroniczny – po okresie pilotażowym,  LIBRUS jedyną formą 

komunikacji z rodzicami. 

b. nakaz wychodzenia dzieci na boisko w czasie przerw – przypomnienie 

obowiązujących zasad w szkole (dotyczy maila p. N. Szulińskiej z dnia 

21/11/2018). 

c. szkoła Promująca Zdrowie – prezentacja p. Katarzyny Proch oraz propozycja 

„szkolenia” dla rodziców. 

8. Kuratorium Oświaty – konferencja dla Rad Rodziców – Paulina Chołdrych. 

 

 



Tematy do omówienia bez udziału dyrekcji: 

 

1. Wpłaty na RR – przypomnienie zasad i omówienie zestawienia. 

2. Noc Filmowców – Gosia Woźniak/Natasza Szulińska. 

3. Basen CITYZEN – Paulina Chołdrych. 

4. Bal charytatywny – 23-02-2018 – Paulina Chołdrych. 

5. Przerwy – wypełnienie czasu wolnego - Artur Janaś.  

6. Tydzień konstytucyjny – Michał Szymbarewicz. 

7. Catering w szkole – Karol Garbowski. 

8. Wnioski – gmina – Paulina Chołdrych/Eugeniusz Klaczyński. 

 

 

  



 

1) Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Rodziców p. Paulina Chołdrych 

przedstawiając porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. 

 

2) Ustalono obecność członków RR – załącznikiem nr 1 do protokołu jest sporządzona 

lista obecności. 

 

3) Pani Paulina Chołdrych omówiła projekty zrealizowane przy współudziale Rady 

Rodziców: 

 w Nocy Naukowców w 2 turach imprezy wzięło udział ponad 350 uczniów. Projekt 

cieszy się dużą popularnością zwłaszcza wśród młodszych dzieci. Rada Rodziców 

jak co roku przygotowała poczęstunek oraz drobne upominki dla uczestników i 

prelegentów 

 Członkowie Rady Rodziców oraz rodzice zaangażowani przez RR czynnie włączyli 

się w organizację charytatywnego Festynu Mikołajkowego. Kawiarenka 

zorganizowana przez RR cieszyła się wielkim powodzeniem. Festyn był wspaniałą 

okazją do integracji społeczności szkolnej, p. Przewodnicząca podziękowała Dyrekcji 

za  dobrą współpracę oraz wyjątkowe zaangażowanie w organizację Festynu oraz 

akcje towarzyszące temu wydarzeniu. 

 ‘Dzieciaki do Rakiet’- wg  dotychczasowych  wyników głosowania nasza szkoła 

plasuje się na pierwszym miejscu. Pani Przewodnicząca podziękowała za oddanie 

głosów i prosi o dalsze zaangażowanie w głosowaniach , do zakończenia akcji w 

dniu 18.12.2018. 

 

4) Następnie głos zabrała p. dyr. Bożena Czaińska i poinformowała o możliwym strajku 

nauczycieli. Strajk wzorem policji i pracowników sądów ma przyjąć postać masowych 

nieobecności w pracy z powodu choroby. Strajk planowany jest w następnym 

tygodniu w dniach 17-21 grudnia. Nie wiadomo ile osób przystąpi do strajku. 

 

5) Kolejny problemem poruszonym przez p. Dyrektor są wakaty na stanowiskach 

nauczycieli  WDZ, Matematyka i informatyka– wakujący etat został podzielony 

pomiędzy innych matematyków i nauczycieli informatyki. Realizowana jest podstawa 

programowa. 

 



6) P. Dyrektor poinformowała również o pracach z  władzami gminy nad rejonizacją, 

jaka ma obowiązywać od następnego roku szkolnego. 

 

7) Następnie głos zabrała p. Dyr. Hanna Drapiewska i poinformowała o zmianach w 

planie lekcji jakie są planowane od II semestru. Zgodnie w wymogami MEN należy 

wydłużyć przerwy pomiędzy lekcjami, w związku z ty lekcje będą zaczynać się 

najwcześniej o godz. 7.20 i kończyć najpóźniej o godz. 16.30. 

 

8) Pani Dyrektor przedstawiła również najważniejsze nadchodzące ważne terminy : 

-24 i 31 grudnia są dniami wolnymi od pracy 

- w dniach 27-28 grudnia  szkoła zapewni zgłoszonym dzieciom opiekę w świetlicach. 

-do 11.01.2019 – muszą być wystawione oceny semestralne 

- od 14 do 27 stycznia  są ferie zimowe 

- 29 stycznia odbędzie się Rada Pedagogiczna 

- 31 stycznia kończy się 1-szy semestr 

-5 lutego odbędzie się zebranie z rodzicami. 

 

9) Pani Dyrektor przekazała również informację,  o planowanych inwestycjach: 

 na budynku szkoły zostanie zainstalowany nowy, precyzyjny czujnik smogu  

 oświetlenie boisk będzie zamontowane w grudniu, zgodnie z informacjami 

potwierdzonymi przez władze gminy 

 boiska i plac zabaw przy boisku pozostaną otwarte dla publiczności po 

godzinach pracy szkoły. 

 

10)  Następnie P. dyr. Andżelika Włodarczak poinformowała o sposobie organizowania 

wyjść na przerwy: 

 Dzieci wychodzą na przerwy wg ustalonych reguł, jeśli stężenie smogu jest zbyt 

wysokie lub jeśli temperatura jest zbyt niska, dzieci zostają w szkole podczas 

przerw. 

 Ze względu na liczne  i często sprzeczne uwagi  i prośby rodziców dotyczące 

tego zagadnienia Dyrekcja prosi RR o wypracowanie wspólnego stanowiska. 

 



11)  Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad ustanowieniem dziennika 

elektronicznego „Librus” jako wiodącego środka komunikacji z rodzicami oraz 

odejście od dziennika papierowego. Uchwała jest załącznikiem nr 2 niniejszego 

protokołu. 

 

12)  Następnie pani Dyrektor Włodarczyk poinformowała o przystąpieniu szkoły do 

projektu Szkoła promująca zdrowie. Koordynatorem projektu jest p. Katarzyna Proch. 

Projekt zakłada organizacje warsztatów dla dzieci i rodziców. Szczegółowy zakres 

projektu został przedstawiony w prezentacji będącej załącznikiem nr 3 , niniejszego 

protokołu. 

 

13)  Po tym zagadnieniu ponownie głos zabrała przewodnicząca RR p. Paulina 

Chołdrych i omówiła stan przygotowań do szkolnego balu klas 1-3.  

 

14)  W następnym punkcie omawiano stan wpłat na Radę Rodziców, niepokojący jest 

fakt, że niektóre klasy nie dokonały do tej pory żadnej wpłaty. W związku z 

wątpliwościami dotyczącymi wpłat na konto  wyjaśniono , że wpłaty na konto RR 

dokonywać powinien skarbnik klasy. To ułatwi weryfikację wpływów. W kasie RR 

mamy ok. 18 tys. zł. Prosimy o zgłaszanie projektów inwestycyjnych bądź miękkich 

jakie mogłyby być sfinansowane z tych środków. 

 

15)  Kolejnym punktem do omówienia był bal charytatywny na rzecz Michała Milczarka. 

Nie ma możliwości organizacji takiego balu w szkole, ale organizatorzy balu 

rozważają organizację tej imprezy w jednym gminnych domów kultury lub w 

restauracji ‘Delicjusz’. Bal planowany jest 23 lutego, koszt to 400 zł/parę , w tym jest 

już wliczona cegiełka na koszty leczenia Michasia(40% ceny biletu). Bal planowany 

jest na 120 do 200 osób. Oprawę muzyczną zapewni zespół p. Radosława 

Lubkowskiego. Zapisy rozpoczną się po Nowym Roku, o uczestnictwie decyduje 

kolejność wpłat. 

 

16)  P. Małgorzata Woźniak omówiła plany realizacji „Nocy Fimowych” –Wstępnie 

proponujemy zorganizowanie 2 edycji – dla klas 4-5 oraz 6-7.  Do współpracy 

zaproszeni  będą nauczycielem.in. p. Ewelina Krzysztoń. Impreza odbędzie się po 

feriach. 



 

17)  Następnie przedyskutowano temat obowiązkowego wychodzenia na przerwy na 

dwór. Stanowisko jest takie, żeby starszym dzieciom z klas 4-7 pozostawić decyzję, 

o tym czy wyjdą czy nie. Szkoła powinna jednak zapewnić dyżur  na korytarzach i na 

boisku w czasie przerw.  

 

18)  Pani Przewodnicząca  pokazała i omówiła sposób podziękowań dla firm i osób 

zaangażowanych przez RR do organizacji Festynu Mikołajkowego.  

 

19) P. Michał Szymbarewicz zgłosił propozycję zorganizowania tygodnia 

konstytucyjnego- w formie pogadanki/prelekcji o konstytucji  dla dzieci ze starszych 

klas.  Wstępnie przyjęto, że projekt może być realizowany na lekcjach 

wychowawczych w klasie 7. 

 

20) P. Anna Jóskowiak zgłosiła też potrzebę zorganizowania warsztatów edukacyjnych z 

zakresu ekonomii, oszczędzania i zarządzania budżetem. Podobne zajęcia są już 

organizowane w formie odpłatnych zajęć w młodszych klasach. 

 

21)  Rodzice zaproponowali wprowadzenie od nowego roku szkolnego średnią ważoną 

ocen przy ocenianiu. To pozwoli na łatwą weryfikację poziomu dziecka na tle klasy. 

 

22)  Szkolny catering - p. Karol Garbowski zreferował stan dotychczasowych prac. 

Odbyło się spotkanie z dotychczasowym dostawcą p. Pawłem Wiśniewskim, na 

którym przedstawiono wyniki ankiety. Ustalono również, że dostawca będzie 

stopniowo wprowadzał sugerowane zmiany.  Na razie ciężko jest ocenić jakość tych 

zmian, bo są kosmetyczne. Dostawca na spotkaniu z przedstawicielami RR i 

dyrekcją szkoły został również poinformowany, o oczekiwaniach rodziców 

dotyczących prowadzenia stołówki szkolnej i sklepiku oraz o tym, że Rada Rodziców 

będzie weryfikowała rynek zewnętrzny przygotowując się do dalszych rozmów. 

Dostawca otrzymał zapewnienie, że z początkiem nowego roku kalendarzowego 

zostanie zaproszony na kolejne rozmowy dotyczące dalszej współpracy ze szkołą.  

 

 



Małgorzata Woźniak    Paulina Chołdrych 

Protokolantka     Przewodnicząca Rady Rodziców 

 


