
 

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA RADY RODZICÓW W DNIU 11.06.2018 

UCZESTNICY SPOTKANIA – 
PRZEDSTAWICIELE 
RODZICÓW: 

1. - Kl. 1a  

2. 
Magdalena Rusiecka-
Swatka 

Kl. 1b  

3. Piotr Orzeszek Kl. 2a  

4. - Kl. 2b  

5. Małgorzata Głuszak Kl. 3a Sekretarz 

6. Agnieszka Pac Kl. 3b  

7. Katarzyna Zawisza Kl. 4a  

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

9. Maja Żontołw Kl. 5a Przewodniczącaj Prezydium 

10. Anna Gaździńska Kl. 5a Skarbnik  

11. Aleksandra Szelezin Kl. 7a  

UCZESTNICY SPOTKANIA – 
PRZEDSTAWICIELE GRONA 
PEDAGOGICZNEGO: 

12. Marzena Kamuda  Dyrektor Szkoły 

 

TEMATY PORUSZANE PODCZAS SPOTKANIA RADY RODZICÓW 

  
1. Stan budynku szkoły 
 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę stanu budynku szkoły. 22 maja br. 
odbyło się spotkanie z przedstawicielem wykonawcy budynku szkoły. Szkoła posiada wszystkie 
aktualne przeglądy, oprócz przeglądu wentylacji, który ma zostać przeprowadzony w najbliższym 
czasie. Sandepid nakazał wywiezienie pozostałości po budowie szkoły – wykonawca zobowiązał 
się ich wywiezienia. Oczyszczony ma zostać również teren przed budynkiem szkoły – od ulicy 
Stelmachów. Planuje się zagospodarowanie tego terenu poprzez posadzenie zieleni i postawienie 
ławeczek. 

2. Świetlica 

 
Ksiądz Wilk, poinformował, że w tym roku Caritas Archidiecezji Krakowskiej nie ma możliwości 
sfinansowania budowy nowej świetlicy. Są inne wydatki i nie ma na razie środków na ten cel. 
Rada Rodziców będzie prowadziła dalsze rozmowy i działania w celu znalezienia rozwiązania 
i utworzenia profesjonalnej świetlicy. 

3. Niewydolność wentylacji 

 W związku z niewydolnością wentylacji w szkole w klasach, w okresie letnim jest bardzo ciepło. 
Klasa 5a rozwiązała ten problem poprzez samodzielny zakup wiatraka. Zbiórkę na zakup 
urządzenia przeprowadziły w swoim gronie dzieci.  Działanie wentylacji zostanie poddane 
kontroli, jednak do czasu jej naprawy można rozważyć analogiczne rozwiązanie jak w klasie 5a. 



4. Podręczniki 

 W ślad za wcześniejszymi ustaleniem przeprowadzone zostały konsultacje z nauczycielami, 
odnośnie podręczników, które Rada Rodziców planuje zakupić tak, aby pozostawały na 
wyposażeniu klasy. Rada Rodziców postanowiła rozwiązać problem ciężkich plecaków noszonych 
przez uczniów. W starszych klasach, zwłaszcza 4-8 dochodzą nowe przedmioty, jest więcej 
książek. Ze względu na zadania domowe, uczniowie nie mogą zostawiać wszystkich książek 
w szafkach. W wyniku przeprowadzonych konsultacji, nauczyciele wskazali, że widzą potrzebę 
zakupienia podręczników, w pierwszej kolejności, dla klas 3-8. W związku z powyższym, 
ze środków Rady Rodziców zakupionych zostanie 12 kompletów książek (1 na ławkę).  
Komplet nie będzie obejmował książek do wszystkich przedmiotów, będą to podręczniki (nie 
ćwiczenia) do głównych przedmiotów, czyli do języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, 
geografii, fizyki czy chemii. Książki te będą znajdować się na wyposażeniu klas. Uczniowie będą 
mogli korzystać z nich w trakcie lekcji i nie będą musieli zabierać do szkoły swoich podręczników, 
które będą służyły do nauki w domu. Rozwiązanie to powinno znacząco obniżyć ciężar noszonych 
przez uczniów plecaków.  

5. Wyjazdy na zawody sportowe a lekcje WF-u 

 Powróciła dyskusja o przepadających lekcjach WFu, w sytuacji kiedy jeden z nauczycieli 
wychowania fizycznego wyjeżdża z uczniami na zawody sportowe. W takiej sytuacji, w klasach 
1-3 zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej powinni prowadzić nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej. W przypadku starszych klas, takie zajęcia może prowadzić tylko nauczyciel 
wychowania fizycznego. W sytuacji kiedy jednej ze starszych klas przepada WF, ze względu na 
wyjazd jednego nauczyciela wychowania fizycznego, a drugi z zatrudnionych w szkole nauczycieli 
wychowania fizycznego ma w tym czasie, zgodnie z planem, lekcje WF w klasie 1-3, można 
skorzystać z następującego rozwiązania: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, o ile jest obecny 
w tym czasie w szkole, realizuje zajęcia ruchowe w klasie 1-3, zamiast nauczyciela wychowania 
fizycznego, a nauczyciel wychowania fizycznego przechodzi na zastępstwo do starszej klasy 4-8, 
której miałaby przepaść lekcja WFu. Ze względu na wagę aktywności fizycznej w rozwoju 
uczniów, w sytuacjach, w których jest to możliwe, rekomenduje się stosowanie powyższego 
rozwiązania. 

6. Podsumowanie działań Rady Rodziców 

 W roku szkolnym Rada Rodziców wsparła finansowo m.in. następujące przedsięwzięcia: 

 zakup piłkarzyków 

 doposażenie biblioteki 

 sfinansowanie statuetek Konwalie Świętej Joanny 

 lodowa niespodzianka na Dzień Dziecka  

 upominki świąteczne dla nauczycieli 

 obchody Dnia Nauczyciela 

 bilety do kina dla klasy, która wygrała szkolny konkurs o Patronce szkoły 
Rada Rodziców stworzyła swój logotyp. Wydrukowano naklejki z logo Rady Rodziców, którymi 
oznaczone zostały sprzęty zakupione dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców. 

7. Wyzwania na rok szkolny 2018/2018 

 W związku z dołączeniem do szkoły nowych klas konieczny jest zakup szafek do szatni. 
Ze względu na eksploatację sprzętu oraz potrzebę rozwoju niezbędne jest doposażenie sali 
gimnastycznej. Potrzebna jest sala teatralna ze sceną kurtyną i nagłośnieniem. Składana scena 
byłaby przydatna podczas różnych uroczystości szkolnych. Konieczne jest doposażenie pracowni 
tematycznych – szkoła stara się o profesjonalny stół do pracowni chemicznej. 
Szkoła boryka się z problemem lokalowym. Będzie coraz więcej klas, a powierzchnia w szkole jest 
ograniczona. Pojawił się kłopot z pomieszczeniem pod gabinet dla higienistki, jednak został on 
częściowo rozwiązany. 



8. Godziny zebrań 

 Zaproponowano, aby zebrania klasowe odbywały się w turach i rozpoczynały się o różnych 
godzinach. Rodzice posiadający kilkoro dzieci mają kłopot w uczestniczeniu w dwóch 
zebraniach, jeśli odbywają się w tym samym czasie. Ponadto, pojawił się postulat, aby ostatnie 
zebranie w semestrze organizowane było przed klasyfikacją.  Pani Dyrektor pozytywnie odniosła 
się do propozycji, poinformowała również, że w nowym roku szkolnym zebrania będą odbywały 
się w poniedziałki. 

  

9. Terminy Zielonej szkoły 

 Pojawił się postulat, aby Zielona Szkoła klas młodszych i starszych odbywała się w tym samym 
terminie, ale w różnych miejscach. Zaproponowano również, by Zielona Szkoła była 
organizowana w rozsądnym terminie w stosunku do klasyfikacji, albo na kilka tygodni przed 
klasyfikacją, albo już po klasyfikacji. 

10. Zakończenie roku szkolnego 

 Zakończenie roku szkolnego odbędzie 22 czerwca i zostanie zorganizowane osobno dla klas 
młodszych i starszych. Wspólnym elementem będzie Msza Święta o godz. 10:00, w której będą 
uczestniczyć wszyscy uczniowie. Część artystyczna oraz rozdanie świadectw dla klas młodszych 
rozpocznie się o godzinie 8:15 dla klas 1-3 oraz po Mszy Świętej dla klas 4-7. W tym dniu 
świetlica szkolna będzie działała normalnie, z tym, że możliwe jest skrócenie godzin 
funkcjonowania świetlicy. 

11. Aktualności 

  Przyznane zostały "Konwalie Św. Joanny Beretty Molli” – wyróżnienie dla uczniów szczególnie 

wyróżniającym się w danym roku szkolnym. Komisja wybrała uczniów – uroczyste wręczenie 

nagród nastąpi podczas Mszy Świętej z okazji zakończenia roku szkolnego. 

Regulamin przyznawania wyróżnienia znajduje się na stronie internetowej szkoły: 

http://archiwum.joannamolla.pl/regkonwalie.pdf.  

 Szkolna grupa teatralna „Cudaczki” zajęła I miejsce na XXVI MAŁOPOLSKICH SPOTKANIACH 

TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH. 

PLANOWANY TERMIN KOLEJNEGO SPOTKANIA RADY RODZICÓW – WRZESIEŃ 2018 

Przygotowano w dniu 15.06.2018, 
Małgorzata Głuszak 


