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Komorniki dn. 30.01.2019r  

 

 

 

Protokół nr 4/2019 ze spotkania RR SP nr 1 w Komornikach  

z dnia 30.01.2019 

 

 

Agenda spotkania   

 

1. Uchwała Rady Gminy w sprawie naboru uczniów na rok szkolny 2019/2020 –  

p. dyr. Bożena Czaińska. 

2. Omówienie spraw bieżących oraz terminarz II półrocza – p. v-ce dyr Hanna 

Drapiewska. 

3. Omówienie spraw bieżących – p. v-ce dyr. Angelika Włodarczak: 

a. podsumowanie plebiscytu Trener Roku, 

b. realizacja projektu „Dzieciaki do rakiet”, 

c. podsumowanie projektu dofinansowanie świetlic.  

4. Catering w szkole – podsumowanie rozmów z dostawcami – Karol Garbowski. 

5. Projekt wymian językowych w klasach 7-8 – Agnieszka Ciucias. 

6. Projekt „Masz pasję – zwyciężasz” – Katarzyna Trzeciak. 

7. Półkolonie w szkole w okresie letnim – Karolina Kubasińska. 

8. Woda w dystrybutorach – Olga Cegielska. 

9. Charytatywny Bal Rady Rodziców – 23-02-2019r. 

10. Wolne wnioski. 
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1) Pierwsze w roku 2019 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 przywitała gości zaproszonych na zebranie: 

Dyrekcję Szkoły w osobach: pp. dyr. Bożena Czaińska, p. dyr Hanna Drapiewska, 

p. dyr. Andżelika Włodarczak oraz przedstawicieli Urzędu Gminy, panie Olgę 

Karłowską- sekretarz gminy i  Adriannę Wiśniewską z Wydziału Oświaty oraz 

Wiceprzewodniczącego rady Gminy p. Piotra Wiśniewskiego. Obecność 

przedstawicieli gminy ma związek z projektem uchwały w sprawie wskazania 

miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas 

trzecich i klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka 

w Komornikach. Projekt ten zakłada obowiązkowe przeniesienie do szkoły nr 2 na 

ul. Pocztowej pięciu oddziałów  uczących się do tej pory w SP1. 

 

4) Po powitaniu głosu udzielono przedstawicielowi Rady Gminy p. Piotrowi 

Wiśniewskiemu, który przedstawił plany dotyczące organizacji prac w 

szkołach podstawowych w Komornikach w roku 2019/2020  

- szkoła  SP2  będzie prowadzić nabór do klas 0 i klas 1 

- Klasy pierwsze, które  w tej chwili uczą się w SP1, ale należą do obwodu 

szkolnego SP2, mogą za zgodą rodziców przenieść się do SP2, będą możliwe 

przeniesienia wraz z wychowawcą. 

-W ramach reorganizacji związanej z reformą oświaty do roku 2023 będą 

możliwe przesunięcia pomiędzy szkołami. Ustawa pozawala na przenoszenie 

klas 3 i 6 przy czym przenoszone powinny być całe klasy. Projekt uchwały 

zakłada  przeniesienie klas: 6 c, d, e oraz klas3a i b  do SP2 ze względu na 

największy odsetek dzieci spoza rejonu SP1 w tych klasach. Przeniesienie 

takie jest konieczne ze względu na to, że SP2 w tym roku opuszcza 15 klas 

(gimnazjum i klasy 8), co spowoduje, że szkoła opustoszeje. Z kolei w SP1 

pozostawienie wszystkich oddziałów będzie skutkować pracą na pełne 2 
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zmiany. Przeniesienie jest konieczne również ze względu na kadrę 

nauczycielską w SP2, którzy przy pozostawieniu niewielkiej ilości uczniów 

stracą pracę, a przy obecnym rynku i braku nauczycieli trzeba zrobić wszystko 

co możliwe ,żeby ich zatrzymać. 

- przygotowania SPnr2 do przyjęcia młodszych dzieci są dopiero w planach, w 

budżecie gminy są na ten cel zarezerwowane środki w wysokości 350- 700 

tys. zł. Żadne prace nie zostały jeszcze wykonane, ale zakłada się, że parter 

szkoły zostanie zaadaptowany do potrzeb edukacji wczesnoszkolnej. Wiąże 

się to z przystosowaniem sanitariatów, adaptacja szatni na świetlice, 

remontem dachu, remontem 10 sal lekcyjnych i ich wyposażeniem oraz 

budową placu zabaw. 

 

5) Po wystąpieniu Pana Przewodniczącego głos zabrali rodzice z klas 6. 

Wyrazili swoje niezadowolenie ze sposobu przeprowadzania reorganizacji. 

Wszystkie informacje dotyczące szczegółów tego procesu są podawane za 

późno do wiadomości rodziców i dzieci. Wprowadzają poczucie przymusu i 

niesprawiedliwego traktowania. Wygląda to na działanie bez planu. Przyjęte 

twarde kryteria rejonizacji spotkały się ze sprzeciwem klasy 6c, gdzie kilkoro 

dzieci ma różnego rodzaju dysfunkcje i orzeczenia z poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej. Mają one problemy z nauką i adaptacją w nowym środowisku. 

Mając to na uwadze rodzice uczniów tej klasy złożyli pismo z prośbą o 

zatrzymanie klasy 6c w szkole.  

Z kolei w przypadku klasy 6e okazało się, że sytuacja dotycząca ilości uczniów 

w klasie się zmieniła od momentu opracowywania planów przeniesienia i wg 

najnowszych obliczeń uwzgledniających te zmiany okazuje się ze 75% 

uczniów tej klasy jest z  rejonu SP1. Rodzice rzeczonej klasy zwrócili się z 

prośbą o rewizję decyzji. 

 

6) Rodzice dzieci klas trzecich podkreślili, że SP2 nie jest przygotowana na 

przyjęcie młodszych dzieci i mimo, że funkcjonuje w gminie od lat nie jest im 

znana. Konieczna jest szersza prezentacja oferty SP nr 2. Ponadto również  

w klasach 3 są dzieci z orzeczeniami poradni, nie znając nowej szkoły mają 

obawy o jakość opieki nad takimi dziećmi w  SP nr 2. 
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7) Pani Przewodnicząca Rady Rodziców Paulina Chołdrych podkreśliła, że 

podobna sytuacja z planowanymi przenosinami klas 3 i 6 miała miejsce w 

zeszłym roku i wywołała duży sprzeciw rodziców. W związku z tym w imieniu 

Rady Rodziców prosi Radę Gminy o przygotowanie koncepcji rozwoju i 

organizacji oświaty w gminie na następne lata. Tak aby przez kolejne 4 lata 

nie powtarzać scenariusza z nagłymi decyzjami i pospiesznym 

procedowaniem uchwał o przenoszeniu dzieci pomiędzy szkołami. 

 

8) Na pytania i argumenty rodziców odpowiedziała p. Olga Karłowska, która 

zapewniła, że w każdej szkole w gminie, w tym w SP 2 są dostępni terapeuci, 

psycholog i pedagog. 

 

9) Pan Przewodniczący P. Wiśniewski zobowiązał się do:  

- zgłoszenia wniosku o zawieszenie procedowania uchwały na sesji w 

dn.31.01.19, jeśli pojawią się argumenty, które będą przemawiać za 

koniecznością rewizji klas jakie należy przenieść.(patrz pkt 5). 

-wnioskowania u p. dyr. Barbary Koralewskiej o  jak najszybsze przygotowanie 

informacji na temat oferty edukacyjnej w SP2 i umieszczenie jej na stronach 

internetowych obu szkół oraz organizację Drzwi Otwartych w SP2. 

 

10)  Po części spotkania z przedstawicielami Urzędu Gminy i Rady Gminy głos 

zabrała p. dyr. Hanna Drapiewska. Podkreśliła, ze przeniesienie 5 oddziałów 

do innej szkoły spowoduje, że w szkole będzie ich 42, co sprawi, że 

unikniemy dwuzmianowości. Pani dyrektor przekazała informację, ze 

zamontowano 4 kolejne tablice multimedialne. W chwili obecnej tyko w salach 

nie ma takich tablic. Ponadto od 1go lutego obowiązywać nowy plan lekcji 

uwzględniający wydłużone przerwy. Nowy plan został dopasowany do planu 

lekcji jaki obowiązuje w SP2, lekcje zaczynają się o 7.20 i kończą najpóźniej o 

16.30.  

Ze względu na niebezpieczne zabawy na korytarzu zabrane zostały pufy z 

kącików relaksu, ale powrócą i miejsca odpoczynku będą monitorowane. 

W szkole pojawiły się przypadki palenia i handlu e- papierosami. Dyrekcja 

zwraca się z prośbą o rozmowę z dziećmi oraz kontrolę plecaków, kurtek, 
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rzeczy osobistych. Wychowawcy poruszą ten temat na najbliższych 

zebraniach. 

Na budynku szkoły zainstalowano monitor smogu. Pomiary są dostępne w 

wielu aplikacjach. m. in. ‘Kanarek’ 

Szkoła będzie prowadzić dyżur opiekuńczy dla klas 0 w sierpniu. 

 

11) Kolejną osobą, jaka zabrała głos była pani dyrektor Angelika Włodarczak 

informując o nowym harmonogramie wydawania obiadów. Został on 

opublikowany na stronie szkoły oraz na ‘Librusie’, ale może jeszcze ulegać 

kosmetycznym zmianom.  

-Pani dyrektor podziękowała RR za dofinansowanie świetlic i Samorządu 

Uczniowskiego. Z przekazanych środków zakupiono sprzęt sportowy oraz 

oświetlenie na dyskoteki. Następnie przekazała kolejne podziękowania za 

wsparcie pana Sebastiana Jakrzewskiego w konkursie Trener Roku , wygrał z 

dużą przewagą.  

Bal karnawałowy dla klas 1-3 odbędzie się 12 lutego w szkole.  

Projekt „Dzieciaki do rakiet” –zakończył się sukcesem, nasza szkoła zdobyła 

2gie miejsce. Na razie jeszcze nie otrzymaliśmy wygranego sprzętu. Wkrótce 

odbędzie się szkolenie dla nauczycieli w ramach tego projektu. RR doposaży 

szkołę w rakiety, tak żeby wszystkie dzieci z danej kasy mogły korzystać ze 

sprzętu na lekcji WF.  

 

12)  Następnym punktem zebrania było podsumowanie spotkań nt. cateringu w 

szkole przez p. Karola Garbowskiego. Zespół roboczy odbył spotkania z 3 ma 

dostawcami. Rozmawiano jak ma funkcjonować stołówka i sklepik, 

przedyskutowano wstępne oferty. Odbyła się również degustacja z jednym z 

dostawców. Teraz czekamy na ostateczne pisemne oferty uwzględniające 

wymagania szkoły i rodziców. Na ich podstawie przygotowany będzie raport, 

który posłuży do podjęcia decyzji o zmianie lub pozostaniu przy obecnym 

dostawcy. Zapytano również czy istnieje możliwość zgłaszania ofert 

dotyczących firm cateringowy. Przewodnicząca Rady Rodziców zgłosiła chęć 

dalszych rozmów z dostawcami i zwróciła się do przedstawicieli RR, że jeżeli 

są firmy, które spełniają wymogi techniczne postawione przez szkołę to prosi 

o przesyłanie ofert na adres rady.  Podkreśliła również, że podjęcie 
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ostatecznej decyzji zapada na kolejnej radzie tj. 13-03-2019r., gdyż obecny 

dostawca ma podpisaną umowę na okres jednego roku z 3-mcznym okresem 

wypowiedzenia, a więc czasu na weryfikację ofert i rozmowy jest już coraz 

mniej.  

 

13)  Na koniec zebrania rodzice występowali z następującymi wnioskami i 

pytaniami 

- czy szkoła planuje organizację wymiany językowej:  

W tym roku dzieci z klas 6 i 7 odpłatnie uczestniczyły w programie EURO WEEK, 

jeśli będą chętni możemy uczestniczyć w kolejnych edycjach tego programu. 

- czy w szkole w trakcie wakacji będą organizowane półkolonie? 

Nie , szkoła nie organizuje takich zajęć. Ofertę półkolonii ma co roku GOSiR i 

GOK. W sierpniu, jak już wcześniej wspominano będzie dyżur dla klas 0. 

- czy można zmienić rodzaj wody w dystrybutorach?  Ta , która jest obecnie nie 

smakuje dzieciom 

W tej chwili dostarczana jest wda wysoko mineralizowana. Dyrekcja sprawdzi czy 

można ją zmienić na zwykłą źródlaną. 

-Bal Charytatywny –  są jeszcze wolne miejsca, zapisy prowadzi p. Agnieszka  

Peksa. Lista jest jeszcze otwarta. Zapraszamy do zabawy. 

 

14 ) Po tej części Pani Przewodnicząca Paulina Chołdrych zamknęła zebranie. 

 

 

 

Protokołowała       Przewodnicząca 

Małgorzata Woźniak     Paulina Chołdrych 


