
Protokół z zebrania Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 12 im. M. Curie-Skłodowskiej we Wrocławskiej 

z dnia 15.09.2020 

 

1. Powitanie Pani Dyrektor, V-ce Dyrektor oraz Rodziców przez Przewodniczącą Rady 
Rodziców, p. Hannę Sakowicz. 

2. Złożenie sprawozdania przez prezydium Rady Rodziców z roku szkolnego 2019/2020 
przez przewodniczącą p. Hannę Sakowicz. 

3. Przyjęcie absolutorium z minionej kadencji Rady Rodziców – wypowiedź członka 
Komisji Rewizyjnej oraz przyjęcie absolutorium w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. 

4. Przekazanie głosu p. Dyrektor w celu poprowadzenia spotkania Rady Rodziców do 
czasu wyboru nowego prezydium. 

5. Wybory nowego prezydium Rady Rodziców. 
Zgłoszono kandydatury: 
Hanna Sakowicz, Magdalena Dzielędziak, Daniel Dusza, Andrzej Sikora. 
Nową Przewodniczącą Rady Rodziców na rok szkolny 2020/21 w głosowaniu jawnym 
została wybrana jednogłośnie p. Hanna Sakowicz, jednocześnie Magdalena Dzielędziak 
została skarbnikiem, Daniel Dusza sekretarzem, a  Andrzej Sikora v-ce 
Przewodniczącym. Przewodnicząca podziękowała za zaufanie i przekazała głos p. 
Dyrektor. Zaktualizowano listę kontaktową i przekazano przewodniczącej. 
Do Komisji Skrutacyjnej wybrano: p. Ewelinę Humięcką oraz p. Agnieszkę Zurawicką. 
Do Komisji Rewizyjnej wybrano: p. Roberta Łukomskiego oraz p. Pawła Lendę. 

6. Sprawy poruszone przez p. Dyrektor: 
6.1. Najpierw poruszono sprawy bezpieczeństwa w szkole na czas pandemii – 

informacja, że obowiązująca procedura bezpieczeństwa ma  poprawić 
funkcjonowanie szkoły na czas pandemii, czyli ma zapewnić bezpieczeństwo 
uczniów oraz osób, które wejdą na teren placówki. 

6.2. Głównym źródłem informacji oraz przekazywania wiadomości pozostaje 
dziennik elektroniczny, poprzez który należy komunikować się z nauczycielami, w 
celu zasięgania informacji, zgłaszanie uwag, itp. Dostępne są inne mniej oficjalne 
możliwości: Messenger, skype, whatsapp, inne. 

6.3.  Rada Rodziców została poinformowana o możliwości śledzenia informacji 
związanych z funkcjonowaniem szkół na stronach MEN. Możliwe jest nauczanie 
stacjonarne, hybrydowe i zdalne- decyzja jest podejmowana w konsultacji z 
Sanepidem. 

6.4. Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 
14.10.2020 Dzień Edukacji Narodowej 
19.03.2021 Talenciaki 
25-27.05.2021 Egzamin 8-klasisty 
1.06.2021 Dzień Dziecka 



Dni do odrabiania: 04.06.2021 – termin odrabiania będzie podany później. 
(Głosowano jawnie, wynik głosowania: 4 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący się, 6 za). 
6.5. Przetarg na żywienie – prośba o pomoc w przygotowaniu przetargu do p. Agnieszki 
Żurawickiej i do rodziców. 
6.6. Przyjęcie programu wychowawczo – profilaktycznego. Głosowano jawnie i 
przyjęto jednogłośni (10 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw ). Podjęto Uchwałę 
nr 1-2020/21. 

 
7. Pytania od Rady Rodziców do p. Dyrektor: 

7.1. Dziennik elektroniczny – zgłoszono problem związany z brakiem konta rodzica 
jak to ma miejsce w Librusie, przez co uczniowie mają dostęp do informacji, 
przeznaczonych tylko dla rodziców. 

7.2. Basen – na pytanie, czy w tym roku będzie basen dla klas 3. odpowiedź była 
twierdząca. 

7.3. Wycieczki – w celu organizacji wycieczki zgodę muszą wyrazić rodzice, 
wychowawca a organizator wycieczki musi zapewnić bezpieczeństwo. Decyzje 
podejmowane są indywidualnie. 

7.4. Automat sprzedający – prośba o uruchomienie. Będzie uruchomiony po 
konsultacji z firmą. 

7.5. Procedury bezpieczeństwa – w ostatnim czasie zostały zaktualizowanei 
doprecyzowane przepisy, które były wątpliwe. Prośba p. Dyrektor o szybką reakcję 
rodziców w przypadku wezwania do szkoły po odbiór dziecka. Jeżeli 
uczeń/uczennica ma alergię i związany z tym katar proszeni są o przekazanie 
informacji wychowawcy. 

7.6. Zgłoszono problem z odbieraniem dzieci sprzed szkoły przez wychowawców, 
szczególnie w przypadku złej pogody. 

7.7. Zajęcia rozwijające w klasach – pytanie, czy zmniejszona została liczba godzin. 
Odpowiedź – raczej nie, do sprawdzenia. 

7.8. Półkolonie – prośba o uzyskanie informacji, ilu rodziców chciałoby posłać 
dziecko na półkolonie zimowe w szkole. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna się nie 
pogorszy, to półkolonie w szkole są możliwe do realizacji, pod warunkiem 
odpowiedniej liczby uczniów. 

8. Podania o zwolnienie z opłaty ubezpieczenia w ramach tzw. 10%. W tej sprawie 
podjęto Uchwałę nr 2-2020/21. 

9. Wysokość składki na Radę Rodziców pozostaje bez zmian, tj. 40zł rocznie. W przypadku 
większej liczby dzieci z tej samej rodziny składka jest dzielona proporcjonalnie na 
ucznia (np. 2 dzieci – składka wynosi 20 zł na ucznia). 

10.  Terminy kolejnych zebrań Rady Rodziców 
17 listopad 2020, 2 luty 2021, 20 kwiecień 2021, 8 czerwiec 2021, 29 czerwiec 2021. 

11. Rozpatrzenie podań od nauczycieli: 
Wpłynęło 1 podanie od p. Pauliny Pilarskiej z zespołu ds. promocji zdrowia. Zgłoszono 
uwagę, aby każda klasa mogła brać udział w konkursie oraz została zgłoszona 
interpelacja, aby każdy konkurs organizowany przez nauczycieli był wywieszony na 



tablicy ogłoszeń, żeby każdy chętny uczeń mógł w danym konkursie wziąć udział. 
Podanie w tej sprawie zostało rozpatrzone negatywnie. 

12. Parkowanie pod szkołą – poruszono problem zastawiania miejsc parkingowych 
przeznaczonych dla szkoły przez pojazdy, które parkują cały dzień. Po zgłoszeniu do p. 
Dyrektor będzie wysyłąne zgłoszenie na policję.  

 

Uchwała nr 1 – 2020/21 

Przyjęto program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny  2020/21. 

Uchwała nr 2 – 2020/21 

W sprawie podań o zwolnienie z opłaty ubezpieczenia w ramach tzw. 10% będą rozpatrzone 
pozytywnie po pozytywnej opinii wychowawcy oraz przewodniczącego klasy, jeżeli zmieści 
się w 10%. 

Protokół przygotował 

Daniel Dusza 

Sekretarz Rady Rodziców przy SP nr 12 we Wrocławiu 


