
Protokół Nr 2/2017 
z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50 z oddziałami gimnazjalnymi w Lublinie  

z dnia 22.11.2017 r. 
 

I. W dniu 22.11.2017 roku odbyło się 2-gie spotkanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50 w roku szkolnym 
2017/2018. Pierwsza część zebrania - z udziałem pana Dyrektora SP 50 Ryszarda Pawki, Radnych Rady Miasta 
– Dariusza Jeziora i Jana Madejka cieszyła się dużym zainteresowaniem rodziców, nie tylko członków Rady 
Rodziców. 
Poruszone zostały następujące tematy: 

1. Budowa nowej szkoły na ul. Berylowej – otwarcie przewidziane na wrzesień 2020 r. W skład kompleksu ma 
wchodzić przedszkole, szkoła i dom kultury. Wykonanie ma być podzielone na etapy, aby możliwie szybko 
oddać szkołę do użytku. Trwa procedura wyłaniania wykonawcy. Budowa ma ruszyć w czerwcu 2018r. 
Finansowanie będzie w formie kredytu – bank będzie płacił wykonawcy za kolejne etapy budowy, a po 
zakończeniu inwestycji Miasto zwróci pieniądze bankowi.  

2. Budowa kompleksu boisk przy szkole – trwają prace na budżetem miasta na rok 2018 i ten projekt ma być w 
nim uwzględniony – zgodnie z zapewnieniem P. Jana Madejka. 

3. Decyzja Sanepid w sprawie wyłączenia niektórych sal lekcyjnych z użytkowania – p. Dyrektor w porozumieniu 
z prawnikiem przygotowuje skargę na decyzję Sanepidu do Lubelskiego Sądu Administracyjnego. Kontrole w 
poprzednich latach (2014, 2015, 2016) nie wykazały nieprawidłowości w zakresie użytkowania sal. Oprócz 
argumentów prawnych Sanepid powinien wziąć pod uwagę czynnik społeczny. Jeśli zmniejszy się ilość sal w 
szkole ucierpią dzieci, które będą musiały uczyć się na zmiany do późnych godzin popołudniowych czy nawet 
wieczornych, co też nie będzie zgodne z zasadami bhp.  

4. Rejonizacja – przed rozpoczęciem rekrutacji na kolejny rok szkolny rodzice/dyrekcja planuje złożyć do 
Wydziału Oświaty wniosek o zmniejszenie rejonu dla SP 50. To częściowo rozwiąże problem z naborem zbyt 
dużej ilości dzieci do i tak przeludnionej szkoły.  

5. Pan Jan Madejek zobowiązał się umówić spotkanie z Prezydentem Lublina. Czekamy na informację o 
terminie. Pismo do Prezydenta jest w trakcie przygotowywania. 

 
II. Druga część zebrania odbyła się mniejszym gronie i dotyczyła następujących spraw: 

1. Preliminarz wydatków na rok 2017/2018 – nie udało się przygotować, do zrobienia na przyszłym zebraniu. 
2. Saldo rachunku Rady Rodziców w Alior Banku na 22.11.2017r - 19203,16 zł + lokata 5712,52 zł. Zostały 

zmienione osoby umocowane i są to obecnie: Katarzyna Łukasiuk, Krzysztof Stepaniuk, Wiktor Dolat. 
Dyspozycje z rachunku muszą być zaakceptowane przez dwie osoby – przewodnicząca z jednym z zastępców.  

3. Rozpatrzone zostały podania złożone przez nauczycieli na łączną kwotę 9705,86. W głosowaniach wzięło 
udział 26 osób. Kilka podań zostało odrzuconych, kilka przekazano do wyjaśnienia. Zestawienie podań i ich 
statusów (zaakceptowane, odrzucone) dostępne do wglądu w sekretariacie. 

4. Ustalono, że potrzebne jest wsparcie prac Rady Rodziców przez osobę przebywającą na stałe w szkole w 
postaci osoby pani sekretarki Beaty Bukowskiej. Proponowane wynagrodzenie za tę pracę to 1200-1300zł na 
rok (średnio 1 zł za dziecko). Taka propozycja została przedstawiona. Do ustalenia pozostaje szczegółowy 
zakres obowiązków oraz forma przekazania środków. 

5. Bal gimnazjalny – możliwe terminy to 20/27.01, 17/24.02. Ze względu na to, że był tylko jeden rodzic z klas III 
gimnazjum temat nie został podjęty. 

6. Poruszono temat dofinansowania przez Radę Rodziców monitoringu w szkole w obrębie obiektów 
sportowych (sala gimnastyczna, korytarz przyległy do sali, wyjście na boiska, łączny koszt 15 tys.). Większość 
rodziców obecnych na zebraniu była zdania, że Rada Rodziców nie powinna dofinansowywać takiego zakupu. 
Powinien on być całkowicie sfinansowany ze środków szkolnych. 

7. Problemy z tonerami do xero – dotychczasowa umowa serwisowa zawarta ze sprzedawca urządzenia 
zakładała, że koszt toner jest nieco wyższy niż rynkowy, ale w tej cenie są też koszty serwisu. Jeden toner 
wystarcza na ok 2 tygodnie, więc miesięcznie jest to koszt ok. 1000 zł. P. Beata  Filipczak z klasy 6a 
zobowiązała się zbadać temat, czy nie można tych kosztów obniżyć. 

8. Przedstawiona została propozycja procedury wypłat pieniędzy dla nauczycieli, konsultowana wcześniej z p. 
dyrektorem. Nauczyciel kupuje stosowne nagrody, bierze fakturę na Radę Rodziców z odroczonym terminem 
płatności przelewem, Rada Rodziców wykonuje przelew środków z konta. Do ustalenia pozostaje z p. 
księgową, jakie dane powinny się znaleźć na fakturze. 

9. Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie Program Profilaktyczno-Wychowawczy przygotowany na lata 2017-
2022. 



10. Omówiono zalety założenia stowarzyszenia Rady Rodziców. Pan Michał Muciek z klasy 1f pracuje nad 
statutem, który zostanie potem przesłany do konsultacji. 

11. Działalność Stowarzyszenia „7” na terenie naszej szkoły wydaje się być tajemnicą. Nie ma informacji na 
stronie szkoły o zajęciach z pływania prowadzonych przez naszych nauczycieli w ramach tego stowarzyszenia 
jako konkurencja dla prywatnych szkółek. Potrzeba nagłośnienia tej działalności. Pani Dagmara  Leńczuk-Rak 
z klasy 2c zobowiązała się porozmawiać z prowadzącym zajęcia o przekazaniu stosownej informacji do 
informatyka w celu umieszczenia na stronie szkoły. 

12. Członkowie Rady Rodziców obecni na drugiej części zebrania: 
 

LP Klasa Imię Nazwisko 

1.  1C Agnieszka Chróścik 

2.  1E Iwona Radymska 

3.  1F Michał Muciek 

4.  2B Roman Furmaniak 

5.  2C Dagmara Leńczuk-Rak 

6.  3B Małgorzata Bicz 

7.  3C Anna Hałas 

8.  3D Joanna Gajor 

9.  3E Marcin Sprzątczak 

10.  3F Anna Powęska 

11.  3G Mariusz Stec 

12.  3H Lidia Rodak 

13.  3I Dorota Strużak 

14.  4A Renata Niezgoda 

15.  4B Zbigniew Kurzyński 

16.  4D Andrzej Grochowski 

17.  4E Marek Kramek 

18.  4F Wiktor Dolat 

19.  4G Magdalena Finkowska 

20.  5A Urszula Wójcik 

21.  5B Marcin Lasek 

22.  5C Agata Kowalska 

23.  5D Marta Laszczowska 

24.  6A Beata Filipczak 

25.  6B Anna Zalewska 

26.  6C Magdalena Kowalczyk 

27.  7B Joanna Andrzejewska 

28.  7C Małgorzata Bojar 

29.  G2B Katarzyna Łukasiuk 

30.  G2E Małgorzata Ladorucka 

31.  G3B Krzysztof Stepaniuk 

 
III.   Uchwały: 

1. Uchwała nr 2/2017 Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły 

Podstawowej Nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia na lata 2017-

2022. 

2. Uchwała nr 3/2017 Rada Rodziców podjęła decyzję o zaangażowaniu p. Beaty Bukowskiej (pracownika 

sekretariatu) jako osobę koordynującą komunikację i współpracę nauczycieli i dyrekcji z Radą Rodziców. 

Proponowana kwota wynagrodzenia to 1200 zł rocznie. Forma i czas przekazania środków do ustalenia w 

późniejszym czasie. 

Katarzyna Łukasiuk 
Przewodnicząca Rady Rodziców 


