Protokół
z zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu
z dnia 17.01.2019r.

Obecnych: 17 osób

Porządek zebrania:
1. Powitanie i plan spotkania.
2. Sprawozdania z prac poszczególnych zespołów.
3. Głosowanie nad dofinansowaniem bali karnawałowych.
4. Głosowanie ws. dofinansowania kolejnych konkursów.
5. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie Destination-Imagination
6. Omówienie kwestii festynu.
7. Wykorzystanie 2 dodatkowych godzin
8. Procedury odbioru dzieci
9. Wspieranie konkursów przez rodziców
10. Strefa Kiss&Ride
11. Wolne wnioski

1. Przewodnicząca Karolina Serafin powitała wszystkich, przedstawiła plan spotkania i
w ramach wstępu pozwoliła zabrać głos przedstawicielowi grupy organizującej
zajęcia aktorskie dla klas 0-6 pt. Act & Play. Dowiedzieliśmy się, że planowany koszt
zajęć to około 85zł za miesiąc, przy zajęciach odbywających się raz w tygodniu.
2. Członkowie Rady Rodziców zapoznali się ze sprawozdaniami z prac poszczególnych
zespołów
● sprawdziany - wysłano pismo o mediację do kuratorium
● dyskusja w sprawie odpowiedzi do Dyrekcji na temat protokołów i uchwał, w
trakcie dyskusji zdecydowaliśmy o odpowiedzi dyrektorowi i udostępnieniu
protokołów wraz z uchwałami na naszej stronie
● wentylacja - pobrano dokumentację powykonawczą i dokumentację
budowlaną, udało się dotrzeć do osoby posiadającą specjalistyczną wiedzę,
która zgodziła się pomóc w analizie problemu
● toalety - chcielibyśmy zakupić bramki piłkarskie do pisuarów jest koszt poniżej
10zl/szt, musimy rozeznać ile ich jest i poprosić o zgodę na pilotażowe
wprowadzenie tego pomysłu, jest także idea deklaracji przestrzegania zasad
w toaletach, którą mogliby podpisywać uczniowie starszych klas
● akty przemocy - w tej chwili mamy za mało informacji na temat skali
problemu, jest pomysł wprowadzenia ankiet z pytaniem gdzie jest problem ankiety zostałyby wysłane do rodziców
● języki obce i konkursy międzyszkolne - wysłane zostało pismo - prośba o
organizację konkursów w szkole, otrzymaliśmy odpowiedź, iż to nauczyciele
decydują oraz poruszona została kwestia zbierania pieniędzy i tego, że mają
to robić rodzice, zdecydowaliśmy, że wystosujemy pismo w sprawie
możliwości nauki 2 języków i klas profilowych
● iluzjonista itp - niestety w tej kwestii wiele się nie działo, gdyż na razie nie stać
nas na zorganizowanie takich atrakcji dla większej ilości dzieci
● festyn - zostawiliśmy do omówienia w dalszej części spotkania
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W trakcie dyskusji wyszedł problem ze swiatlem na boisku.
Rada przegłosowała przesunięcie środków przeznaczonych na bal karnawałowy dla
klas starszych i połączeniu ich ze środkami Samorządu Uczniowskiego z
przeznaczeniem na zakup nagród na koniec roku dla konkursu klas.
Rada przegłosowała dofinansowanie kolejnych konkursów
● „Najpiękniejsza maska karnawałowa”
● „Corrida ortograficzna – walka z bykami”
Przewodnicząca Karolina Serafin przedstawiła informację na temat dofinansowania
udziału drużyn naszej szkoły w konkursie Destination Imagination. Firma Vulcan
zgodziła się pokryć koszty uczestnictwa naszych drużyn w kwocie 1500zł.
Omówiliśmy kwestię festynu. Pojawił się problem, gdyż na spotkaniu z Panią
Dyrektor dowiedzieliśmy się, iż w tym roku szkolnym festyn przypada w dzień wolny i
to my jako Rada Rodziców powinniśmy go zorganizować. Cała sytuacja nas bardzo
zaskoczyła, gdyż w przypadku organizacji takiej imprezy przez Radę Rodziców
podlegałaby ona pod ustawę o imprezach masowych. Taka sytuacja wiązałaby się ze
znacznym zwiększeniem kosztów (karetka, ochrona itp). Niejasny także byłby udział

nauczycieli w całym przedsięwzięciu, choć otrzymaliśmy informację, że z pewnością
część by się zaangażowała w festyn.
Cała sytuacja bardzo nas zaskoczyła i jednocześnie mocno zaburzyła nasze plany,
gdyż wcześniej pokazały się opcje na pozyskanie sponsorów zewnętrznych dla
festynu (firmy na koniec roku szukają kosztów), a nagle jego organizacja stanęła pod
znakiem zapytania.
Po dyskusji zdecydowaliśmy się na wysłanie oficjalnego pisma z zapytaniem w tej
sprawie.
7. W związku z pismem otrzymanym od Pana Dyrektora, przegłosowaliśmy, że
chcielibyśmy aby dodatkowe dwie godziny, które się pojawiły były przeznaczone na
zajęcia wyrównawcze. Ponadto podczas dyskusji pojawiły się głosy, że wielu
rodziców nic nie wie na temat takich zajęć, więc przydałaby się informacja na ten
temat.
8. Poruszyliśmy także kwestię procedur odbioru dzieci. Stwierdziliśmy, że obecne nie
zdają egzaminu. Pracujemy nad naszą propozycją na rozwiązanie tego problemu.
9. W związku z tym, że od pewnego czasu istnieje problem organizacyjny przy
zbieraniu pieniędzy uznaliśmy, iż w przypadku, gdy nauczyciel nie może lub nie chce
przeprowadzić takiej zbiórki, rodzice powinni aktywnie w to włączyć. Mówiąc wprost
jeden z rodziców powinien przeprowadzić zbiórkę środków. Będziemy starali się
rodziców do tego zachęcać.
10. Strefa kiss & ride - w związku z propozycją Pana Dyrektora dotyczącą ustanowienia
strefy Kiss&Ride poddaliśmy pomysł pod dyskusję, w trakcie dyskusji ustaliliśmy, iż
spróbujemy zaproponować własne rozwiązanie zakładające:
● Ustawienie znaku D-40 na początku ul. Karpnickiej, co z uwagi na ruch
pieszych oraz brak oznakowanych przejść da im pierwszeństwo poruszania
się przed pojazdami, ponadto znak ten ogranicza prędkość do 20 km/h;
● Wprowadzenia oznakowania poziomego w rejonie 10 metrów przed i za
obecnie otwartą furtką do szkoły wyznaczającego strefę Kiss&Ride. Obecnie
wielu rodziców właśnie w to miejsce traktuje jako tego typu strefę.
● Ustawienia znaku pionowego D-18 (parking) z tabliczką T-30 informującego o
możliwości zaparkowania pojazdu poza strefą objętą oznakowaniem
poziomym jak wyżej. Nieustawienie tego znaku uniemożliwi parkowanie na
bypasie i znacznie zmniejszy dostępność miejsc parkingowych dla rodziców
dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkolnych;
● Ustawienie znaku pionowego D-18 (parking) z tabliczką T-30 informującego o
możliwości zaparkowania pojazdu wzdłuż ul. Karpnickiej po stronie stawu.
Nieustawienie tego znaku uniemożliwi parkowanie w sposób dotychczasowy i
znacznie zmniejszy dostępność miejsc parkingowych dla rodziców dzieci
przedszkolnych i młodszych klas szkolnych;
● Zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Głównej / Wełnianej /
Karpnickiej poprzez wprowadzenie mini ronda oznakowaniem poziomym
(czerwone oznakowanie poziome) oraz pionowym na dojazdach do ronda.
● Jednocześnie zwracamy się z prośbą o otwarcie drugiej furtki znajdującej się
na końcu bypassa oraz skierowanie prośby do wszystkich pracowników
szkoły i przedszkola o parkowanie swoich samochodów na parkingu dla
Nauczycieli. Proponujemy również, aby parking dla Nauczycieli jeśli są na nim

miejsca był otwarty w godzinach 7:00-8:00 dla Rodziców dzieci
przedszkolnych.
11. Wolne wnioski i dyskusje
● pojawiła się dyskusja odnośnie poziomu języka angielskiego
● padło pytanie o ścieżkę do zmiany wychowawczyni w związku z konfliktem w jednej z
klas
● pojawiły się wątpliwości w kwestii przygotowania pedagogicznego i podejścia do
dzieci księdza dojeżdżającego do szkoły z zewnętrznej parafii
● padł wniosek o wystąpienie do Dyrekcji z prośbą o informację w kwestii opcjonalnej
zmianowości w przyszłym roku, rodzice chcieliby wiedzieć jak wyglądają plany w tej
kwestii, gdyż będzie to duże wyzwanie organizacyjne
● pojawił się temat strojów sportowych, te które są w szkole mają już swoje lata i dzieci
czasami wstydzą się jadąc na zawody reprezentować szkołę, postaramy się
dowiedzieć ile potrzebnych jest strojów, jaki jest ich koszt oraz będziemy szukali
możliwości ich sfinansowania
● podniesiono także temat wyłączonych lamp na boiksu
● ostatnim poruszanym tematem były posiłki na stołówce, gdyż dociera do nas bardzo
dużo głosów, że się one pogorszyły, postaramy się zainterweniować w tej sprawie
12. Ustalono termin następnego zebrania na 21.02.2019

