Protokół z zebrania Rady Rodziców SP nr 22
przy ul.Karpnickiej we Wrocławiu
z dn. 12.09.2019
liczba obecnych: 36

Porządek obrad:
1. spotkanie z Dyrekcją SP22
2. zmiany w regulaminie Rady Rodziców na rok 2019/2020
3. Wybory Prezydium
4. Składka na Radę Rodziców na rok 2019/2020
5. Tematy i problemy do bieżącego omówienia
6. termin kolejnego zebrania RR
Ad 1.
Zebranie rozpoczęło się od spotkania z Dyrekcją w składzie:
Jarosław Wojna- dyrektor
Sylwia Rajewska- zastępca dyrektora d/s kl.1-3
Jolanta Wydmuch- zastępca dyrektora d/s kl. 4-8
Dorota Cebulak- zastępca dyrektora d/s planów lekcji,świetlic i zajęć dodatkowych
Ad 2.
Wniesiono zmiany do regulaminu dot. zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza.
Wprowadzono 2 zastępców: 1- od klas 1-3, 2- od klas 4-8, oraz dwóch sekretarzy.
Zmiany wprowadzono jednogłośnie (36 głosów za)
Ad 3.
Komisja skrutacyjna w składzie: Marta Idziak, Anna Pop, Magdalena Wolfram
przeprowadziła tajne głosowanie nad wyborem Prezydium Rady Rodziców.
Oddano 36 głosów za:
- Karolina Serafin- przewodnicząca
- Małgorzata Sawicka- zastępca dla kl. 1-3
- Małgorzata Jurek Ogonowska- zastępca dla kl. 4-8
- Kamila Walczak- Skarbnik
- Joanna Chodała- sekretarz
- Honorata Budnik- sekretarz
Ad 4.
Zaproponowano składkę 50 pln/ semestr od rodziny. Podwyższenie składki
uargumentowane zostało znacznym wzrostem cen a również wieloletnim utrzymywaniem tej
składki na tym samym poziomie 50 pln/ rok. Składkę można wpłacać w dwóch ratach.

Składka powinna być gromadzona przez skarbników klasowych i jednym przelewem
przekazywana na konto Rady Rodziców. Koniecznie z opisem numeru klasy.
Ustalono umowne terminy:
- za I semestr do 30.X
- za II semestr do 28.II
Głosowanie: 35 głosów za, 1 wstrzymał się od głosu
Ad 5.
Poruszane kwestie:
a) RR zapozna się ze statutem szkoły i będzie go opiniować. Proponowane zmiany dot.
szczególnie ocen z zachowania.
b) Obiady- godziny wydawania posiłków (2 x 20 minut- to zbyt mało jak na tak dużą
ilość dzieci), brak obiadów dla klas 3 w dniu, gdy mają basen. Rodzice nie wyrażają
zgody na pozbawienie dzieci posiłków raz w tygodniu.
Powołano zespół roboczy w składzie:
- Anna Miara
- Artur Zarzycki
- Natalia Zagajewska
c) Plan zajęć, zmianowość. Rodzice uważają, że możliwe jest naniesienie kilku zmian w
planie zajęć, które spowodują, iż dzieci (szczególnie te w klasach 1, ale nie tylko)
będą kończyć zajęcia co najmniej godzinę wcześniej. Aktualny plan zajęć dla wielu
dzieci jest zdecydowanie niekorzystny, źle wpływa na ich koncentrację, uniemożliwia
korzystanie z pozalekcyjnych zajęć popołudniowych.
Powołano zespół roboczy w składzie:
- Joanna Chodała
- Małgorzata Sawicka
- Karolina Serafin
- Anna Żórawska
- Beata Paździerz
d) Poruszono kwestię wentylacji oraz wysokich temperatur panujących w szkole. Rada
Rodziców przygotowała pismo do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, oraz d/w
ZIMu i Dyrektora placówki Jarosława Wojny. Pismo zostanie podpisane przez
członków RR szkoły oraz RR przedszkola.
e) Poruszono kwestię dużej ilości zadań domowych na weekendy. Temat do
rozpoznania w statucie.
Powołano zespół roboczy:
- Marta Chorążak
- Małgorzata Pierzchała
f)

Poruszono kwestię odbioru dzieci przez starsze rodzeństwo. W tym temacie ma się
odbyć zebranie z Dyrekcją. Data tego zebrania nie jest jeszcze znana. Prośba do
Dyrekcji o oficjalne poinformowanie o terminie tego zebrania, gdzie zostaną podjęte
decyzje w tej sprawie. Rodzice domagają się również przywrócenia możliwości
odbioru dzieci “przez telefon”

g) zajęcia dodatkowe- system zapisów. Problemem są możliwości zapisania dziecka na
zajęcia dodatkowe. Często zdarzało się, że jedno dziecko brało udział w kilku
zajęciach, dla drugiego zabrakło miejsca. Należy wykluczyć takie sytuacje. W
związku z trudnościami w zapisach na zajęcia- uczestnictwo w zajęciach
dodatkowych nie może mieć wpływu na ocenę z zachowania (zmiany w statucie)
h) komunikacja:
- jak w ubiegłym roku będzie działa strona radarodziców.eu
- RR będzie komunikowała się za pomocą dwóch adresów mailowych:
info@radarodzicow.euoraz prezydium@radarodzicow.eu
- utrzymano możliwość głosowania zdalnego
Ad. 6
Kolejne zebranie RR zaplanowano na: 10.10 godz 18:00

