
 

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA RADY RODZICÓW W DNIU 14.03.2018 

UCZESTNICY SPOTKANIA – 
PRZEDSTAWICIELE 
RODZICÓW: 

1. - Kl. 1a  

2. Magdalena Rusiecka-Serwatka Kl. 1b  

3. Agnieszka Maj-Pelczar Kl. 2a  

4. Łukasz Urbanik Kl. 2a  

5. Magdalena Głodek Kl. 2b  

6. Małgorzata Głuszak Kl. 3a Sekretarz Prezydium 

7. Iwona Wolska Kl. 3a  

8. Piotr Malota Kl. 3b  

9. Katarzyna Zawisza Kl. 4a  

10. Anna Dudzińska   Kl. 4b Z-ca Przewodniczącej Prezydium 

11. Monika Lis Kl. 4b  

12. Maja Żontołw Kl. 5a Przewodnicząca Prezydium 

13. Aleksandra Szelezin Kl. 7a  

UCZESTNICY SPOTKANIA – 
PRZEDSTAWICIELE GRONA 
PEDAGOGICZNEGO: 

14. Marzena Kamuda  Dyrektor Szkoły 

 

TEMATY PORUSZANE PODCZAS SPOTKANIA RADY RODZICÓW 

  
1. Stan budynku szkoły 
 Podczas spotkania kontynuowano dyskusję na temat stanu budynku szkoły (zawilgocenie 

i związane z tym problemy) i podjętych dotychczas działań. W związku z brakiem odpowiedzi 
na pismo skierowane przez Radę Rodziców do Księdza Wilka i niesprzyjającymi warunkami 
atmosferycznymi, przeprowadzenie profesjonalnej ekspertyzy budowlanej zostało czasowo 
zawieszone.  Rozważano możliwości dokonania pomiarów wilgotności w szkole. 

2. Przebudowa ul. Stelmachów 
 Poruszony został wątek planowanej przebudowy ul. Stelmachów. Osoby korzystające z drogi, 

w tym rodzice dowożący dzieci do szkoły, zwracają uwagę, że droga jest bardzo wąska, 
co utrudnia ruch samochodowy, nawierzchnia fatalna, a brak chodnika stwarza zagrożenie dla 
dzieci chodzących do szkoły. Pojawił się postulat zwiększenia nacisków społecznych w celu 
przyspieszenia planowanej inwestycji. 

3. Chodnik 

 Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły w dalszym ciągu zgłaszają postulat dotyczący chodnika 
prowadzącego do wejścia do szkoły. Zgodne z poczynionymi dotychczas ustaleniami budowa 
chodnika jest wstrzymana ze względu na planowane przyłącza MPC. Do momentu wykonania 
instalacji ciepłowniczej nie ma możliwości wykonania chodnika. Rozmawiano o alternatywnych 
możliwościach, jednak żadna z nich nie może obecnie zostać zrealizowana. W związku 
ze zbliżającym się okresem wiosennym i pojawiającym się błotem członkowie Rady Rodziców 



rozważają możliwość tymczasowego ułożenia płytek chodnikowych w celu ułatwienia dzieciom 
przejścia do szkoły. 

4. Ruch samochodowy na parkingu przy szkole 
 

Po raz kolejny powrócono do tematu bezpieczeństwa dzieci poruszających się po terenie wjazdu 
do szkoły. Samochody, które nie wjeżdżają na parking pod kościołem, a zatrzymują się pod 
wejściem do szkoły i wykonują manewry cofania i nawracania wzdłuż szkoły i pomiędzy 
budynkiem szkoły a plebanią, poważnie utrudniają ruch innym kierowcom oraz stwarzają realne 
zagrożenie dla dzieci. Po interwencji Pani Dyrektor sytuacja uległa pewnej poprawie, jednak 
w dalszym ciągu wymaga monitorowania. Rodzice zgłaszają także, iż źródło problemów 
z wjazdem na parking stanowią również samochody parkujące rano prostopadle do ogrodzenia 
przy wjeździe na parking pod kościołem. Kolejny problem to parkowanie na miejscach dla osób 
niepełnosprawnych. Niedopuszczalne jest tłumaczenie, że ktoś zatrzymuje się tam tylko 
na chwilę. Pojawił się pomysł, aby samochody parkujące na tych miejscach oznaczać wlepkami. 

5. Boisko szkolne 
 

Poruszono temat możliwości korzystania z boiska szkolnego po zakończeniu lekcji w szkole 
i w weekendy. Ewentualne udostępnienie boiska wymaga poważnego przemyślenia. 
Kluczowe znaczenie mają kwestie bezpieczeństwa korzystających dzieci i zapewnienia im opieki.  
Pomysł taki pojawił się już wcześniej, ale spotkał się z dezaprobatą i protestami ze strony 
mieszkańców osiedla sąsiadującego z boiskiem szkolnym. Warto również zwrócić uwagę, 
że otwarcie boiska wiąże się z odpowiedzialnością za mienie i konsekwencjami wynikającymi 
z ewentualnych zniszczeń. Boisko jest przede wszystkim przeznaczone do realizacji szkolnych 
zajęć sportowych. Udostępnianie boiska dla uczniów w tygodniu po zajęciach szkolnych nie jest 
wykluczone, ale wymaga uregulowania kwestii bezpieczeństwa dzieci, opieki, zasad korzystania 
i odpowiedzialności oraz spraw organizacyjnych. 

6. Stołówka szkolna 

 W kilku klasach pojawiają się głosy niezadowolenia z obiadów serwowanych przez stołówkę 
szkolną. Zdania na temat tego, czy obiady są smaczne czy nie, są w szkole podzielone. Temat był 
już wcześniej poruszany i ustalono, że smak serwowanych dań jest kwestią różnych upodobań 
kulinarnych dzieci i opinie w tym zakresie są co do zasady subiektywne, dlatego rodzice zachęcani 
są do zgłaszania zastrzeżeń, co do działania stołówki, o charakterze obiektywnym, np. kwestia 
czystości naczyń, sztućców itp. Niemniej jednak, z uwagi na istniejącą w tym zakresie różnicę 
zdań, Rada Rodziców postanowiła przetestować obiady przygotowywane w stołówce. 
Do czasu kolejnego spotkania każdy z członków RR obecnych na spotkaniu zobowiązał się 
do przeprowadzenia samodzielnej degustacji. 

7. Tornistry 
 

Powrócił temat ciężkich tornistrów noszonych przez dzieci. Nawiązano do pomysłu, który pojawił 
się na początku roku szkolnego, a dotyczącego możliwości wykorzystania potencjału szkoły 
w postaci nowoczesnego wyposażenia i możliwości wyświetlania treści podręczników 
na tablicach multimedialnych, aby dzieci nie musiały zabierać z domu wszystkich podręczników. 

8. Zestawy PUS 
 

Zakupione zostały serie książeczek PUS dla klas 1-3. Książeczki są dostępne, ale nie wszystkie 
klasy mają klocki stanowiące element zestawu PUS. Członkowie RR z klas, które nie mają klocków, 
zostali poproszeni o przedyskutowanie w klasach możliwości samodzielnego zakupu klocków, 
gdyż istnieje już możliwość korzystania z zakupionych książeczek. 

 



9. Całodniowe wyjazdy szkolne i zasady nadrabiania zaległości 
 W związku z wyjazdem na zawody narciarskie pojawił się temat nadrabiania zaległości 

szkolnych. Rada Rodziców otrzymała sygnał, że część dzieci nie pojechała na zawody z obawy, 
że nie zdążą nadrobić materiału z opuszczonych w tym dniu lekcji. Niektórzy rodzice byli 
przekonani, że materiał trzeba nadrobić na następny dzień, co jest nierealne w sytuacji, 
gdy dzieci wracają z wyjazdu po godz. 17 i są zmęczone całodziennym, intensywnym wysiłkiem 
fizycznym.  Zgodnie z informacją otrzymaną od Pani Dyrektor w sytuacji, gdy dzieci uczestniczą 
w wyjeździe ogólnoszkolnym, materiał z opuszczonych lekcji należy nadrobić nie na następny 
dzień, lecz na kolejny („na pojutrze”). Co do zasady, w dniu ogólnoszkolnego wyjazdu 
nauczyciele prowadzący lekcje z dziećmi, które zostały w szkole, nie powinni zadawać zadania 
domowego, aby nieobecni uczniowie nie mieli dodatkowego obciążenia i mogli nadrobić zaległy 
materiał. 

10. Kiermasz Wielkanocny i zbiórka dla Fundacji Alma-Spei 
 

W związku z planowanym Kiermaszem Wielkanocnym omówiono stan przygotowań. 
W nawiązaniu do zbiórki datków na Fundację Alma-Spei i zaangażowaniem w zbiórkę uczniów 
z wolontariatu szkolnego pod przewodnictwem Pana Filipa Ścieżki, rodzice z klas organizujących 
kiermasz zostali poproszeni o aktywne wsparcie uczniów podczas prowadzonej zbiórki. 

11. Świetlica szkolna 
 Powrócono do tematu świetlicy szkolnej. W szkole niezbędna jest prawdziwa świetlica szkolna, 

umożliwiająca dzieciom efektywne wykorzystanie czasu po zakończeniu lekcji w komfortowych 
warunkach. Aby dzieci mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania czy odrabiać zadania 
domowe, potrzebują odpowiednich warunków. Świetlice w klasach miały być przejściowym 
rozwiązaniem. Rodzice zgłaszają konieczność budowy profesjonalnej świetlicy szkolnej. 
Przy tej okazji, Pani Dyrektor poinformowała o zmianie wychowawcy świetlicowego – nowym 
wychowawcą została Pani Zuzanna, która zastąpiła Panią Patrycję. 

12. Zaangażowanie rodziców w duchowe życie szkoły 
 Pani Dyrektor wyraziła głębokie zaniepokojenie niskim poziomem zaangażowania rodziców 

w wydarzenia o charakterze duchowym i rozbieżnością deklaracji składanych przez rodziców na 
etapie rekrutacji do szkoły a prezentowaną postawą. Niska frekwencja na środowym spotkaniu 
rekolekcyjnym, na które zapraszał rodziców Ksiądz Rafał, stanowiła duże rozczarowanie, 
tym bardziej, że spotkanie prowadził Ksiądz Piotr, który specjalnie przyjechał spoza Krakowa. 

13. Planowane dofinansowania ze środków Rady Rodziców 
 

Rada Rodziców będzie miała swoje logo, którym opatrzone zostaną pomoce zakupione 
z udziałem środków finansowych Rady Rodziców. 
W najbliższym czasie Rada Rodziców planuje sfinansowanie następujących wydatków: 
 2 dodatkowe stoły do gry w piłkarzyki – w związku z dużym zainteresowaniem ze strony 

uczniów istnieje potrzeba dokupienia kolejnych stołów. Zakup zostanie sfinansowany 
ze środków zebranych podczas ciastkowania przy okazji najbliższego zebrania z rodzicami, 

 zakup Biblii dla uczniów – na prośbę Księdza Rafała, 
 statuetki – Konwalie Św. Joanny – będą one przyznawane uczniom, którzy wyróżniają się 

szczególnymi osiągnięciami, nie tylko naukowymi. 

PLANOWANY TERMIN KOLEJNEGO SPOTKANIA RADY RODZICÓW – 18.04.2018 

Przygotowano w dniu 19.03.2018, 
Małgorzata Głuszak 


