
PROTOKÓŁ	3/2016/2017	
z	zebrania	Rady	Rodziców	SP	12	w	dniu	21	marca	2017	roku	

W	 dniu	 21.03.2017	 odbyło	 się	 zebranie	 Rady	 Rodziców	 –	 lista	 obecności	 	 	 w	 załączeniu																								
do	niniejszego	protokołu.	Zebranie	zwołał	Przewodniczący	RR-	pan	Daniel	Beszterda.	
	
	
	
	
	PORZĄDEK ZEBRANIA	

1. Powitanie członków Rady Rodziców. 
2. Odczytanie protokołu ze spotkania RR  08 lutego 2017 
3. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonych zajęć z pierwszej pomocy 
4. Omówienie wniosków po spotkaniu Prezydium  
5. Przedstawienie treści listu MEN dot. gier komputerowych i zagrożeń wynikających z 

korzystania dzieci z Internetu 
6. Omówienie spraw związanych planowanym z Piknikiem Szkolnym 
7. Sprawy różne. 

	
Ad.	1	
Przewodniczący	 RR	 serdecznie	 powitał	wszystkich	 przybyłych	 rodziców	 ,	 dyrekcję	 oraz	 nauczycieli.		
Na	spotkanie	przybyło	14	rodziców	(zgodnie	z	 załączoną	 	 listą	obecności).	Spotkanie	protokołowała	
pani	Aleksandra	Rok-	Strzała.	
	
Ad.	2	
Odczytano	protokół	ze	spotkania	z	08.02.2017.	Nikt	nie	zgłosił	zastrzeżeń.	
	
Ad.	3	
Pan	Daniel	Beszterda	 zainicjował	dyskusję	dotyczącą	 lekcji	pierwszej	pomocy	dla	uczniów	SP	nr	12.	
Wszyscy	zebrani	wyrazili	ogromną	aprobatę	dla	tego	przedsięwzięcia.	Pani	Tomanek	podkreśliła,	że	
nauczyciele	 SP	 12	 także	 cyklicznie	 organizują	 takie	 zajęcia	 dla	 dzieci.	 Rodzice	 i	 nauczyciele	 zgodnie	
uznali,	że	ten	typ	zajęć	powinien	być	kontynuowany,	by	utrwalić	dobre	nawyki.	
Ad.	5.		
Pani	 Dyrektor	 przeczytała	 list.	 Informacje	 zostaną	 powielone	 na	 spotkaniach	 z	 rodzicami	 oraz	
umieszczone	na	stronie	szkoły.		
Ad.	6.	
Pan	Beszterda	przypomniał	o	terminie	pikniku	–	20.05.2017.	Cel	pikniku	pozostaje	niezmienny-	zakup	
szafek	 dla	 uczniów	 klas	 IV-VII,	 ze	 względu	 na	 fakt,	 iż	 od	 tego	 roku	 zostanie	 wdrożona	 reforma	
szkolnictwa,	 co	 spowoduje,	 że	 dla	 części	 uczniów	 (124)	 zabraknie	 szafek.	 Jeżeli	 zebrane	 fundusze	
będą	 odpowiednie,	 część	 zostanie	 przeznaczona	 na	 monitoring	 szkolny.	 Pani	 Proszowska	 zadała	
pytanie,	co	z	remontem	albo	dofinansowaniem	sal	lekcyjnych.	Przewodniczący	wyjaśnił,	iż	ze	względu	
na	 fakt,	 iż	 Kuratorium	nie	 zaakceptowało	 siatki	 szkół	 przygotowanej	 przez	 dąbrowski	WO	 i	 sprawa	
trafiła	do	sądu,	nadal	jest	to	wielka	niewiadoma.	Pani	Dyrektor	przyznała,	iż	w	planuje	się	przeznaczyć	
ok.	 12	 tys.	 zł	 na	pracownie	przedmiotowe,	 ale	nie	da	 się	określić,	 które	 to	będą	 sale	 i	 jakie	 koszty	
faktyczne	zostaną	poniesione.	Pan	Beszterda	zaznaczył	również,	że	sprawa	monitoringu	także	jest	w	



fazie	zawieszenia-	ze	względu	na	zmiany	związane	z	reformą,	które	w	tej	chwili	pochłania	wszystkich	
pracowników	W0.		
Dokonano	wstępnego	przydziału	obowiązków	i	wkładu	finansowego:	
	

ü Z	każdej	klasy	oddelegowanie	4-5	osób	do	obsługi	stanowisk	
ü Każda	klasa	przygotowuje	minimum	2	ciasta	
ü Zbiórka	na	produkty	żywnościowe,	opakowania	i	drobne	nagrody	dla	dzieci	–	60	zł	od	każdej	

klasy	
ü Klasy	I-III	–	po	1	opakowaniu	kawy	plus	mleko;	klasy	IV-VI	–	po	1	opakowaniu	herbaty	plus	1	

kg	cukru	
ü Każda	klasa	kupuje	2	litry	soków	i	3	litry	wody	(niesmakowej)	
ü Kuchnia	przygotuje	żurek/barszczyk,	kiełbaski	z	grilla	i	bigos,	chleb	ze	smalcem	
ü Oprawa	muzyczna	–	DJ	Fox	(„Ale	fajnie”)	
ü Nauczyciele	 przygotują	 atrakcje	 związane	 z	 występami	 uczniów,	 zawodami	 sportowymi,	

aktywem	bibliotecznym	
ü Tzw.	plac	zabaw	(dmuchańce,	forobudka,	kule	wodne,	jumping)-	Sylwia	Szałwińska	

	
Pan	 Beszterda	 zgłosił	 pomysł	 zorganizowania	 kuchni	 polowej.	 Wszyscy	 zebrani	 przyjęli	 pomysł	
entuzjastycznie.	 Prezydium	 zgłosiło	 prośbę	 o	 zebranie	 jak	 największej	 ilości	 gadżetów	 z	
zaprzyjaźnionych	firm,	szukanie	sponsorów.		
Zebrani doszli do wniosku, że w zeszłym roku atrakcje były świetne, tylko trochę ich było za 
mało- dzieci stały w długich kolejkach. W tym roku zostaną atrakcje zdublowane. Ponadto 
pani Tomanek zgłosiła zastrzeżenie, że nie w każdej części boiska słychać było ogłoszenia- 
trzeba popracować nad nagłośnieniem oraz przygotować system powiadamiania, np. o 
losowaniu nagród; wyraziła też chęć zajęcia się tym problemem.  
 
Ad. 7. 
Pani Dyrektor przekazał informacje od higienistki szkolnej- wszystkie dzieci zostały 
przebadane pod kątem wszawicy- w szkole nie ma takich przypadków, należy jednak 
zachować czujność. 
Pojawiły się pytania dotyczące przyszłego podziału klas 3. Pani Dyrektor przyznała, że jest 
już pewien pomysł- najpewniej rozdzielone zostaną klasy tzw. „średnie”, czyli te, w których 
nie ma dzieci najmłodszych i najstarszych. Odbędzie się to w porozumieniu z rodzicami i na 
pewno nie dojdzie do sytuacji, w której dziecko zostanie przeniesione indywidualnie, w 
pojedynkę – jest to najmniej szkodliwa i drastyczna możliwość. Rozmowy rozpoczną się 
niezwłocznie po zatwierdzeniu arkusza organizacji pracy szkoły.  
Pan Beszterda zwrócił uwagę, że SU umieszcza na tablicy informacyjnej dane dotyczące 
stopnia zanieczyszczenia powietrza w DG. Także rodzice mogą się zapoznać ze stanem 
powietrza w naszym mieście w poszczególne dni miesiąca.  
 
Na tym zebranie się zakończyło. 
 

                 Protokołowała  
Aleksandra Rok-Strzała	



	

	

	

	

	

	


