
 
Protokół Nr 1/2018_2019 

z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie  
z dnia 11.10.2018 r. 

 

W dniu 11.10.2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50 w roku 
szkolnym 2018/2019. W zebraniu uczestniczyło 39-ciu przedstawicieli klasowych. 
 

I. Zebranie rozpoczęło się od wystąpienia Pana Dyrektora Ryszarda Pawki, który przekazał 
następujące informacje: 

1. W wakacje wykonano malowanie korytarzy w budynku szkoły – łącznie ok. 3000 m2. 
2. Sanepid zamknął dla nauczania kolejne sale, w związku z tym salę lekcyjną zrobiono z pokoju 

nauczycielskiego, a pokój nauczycielski przeniesiono do sali na najniższym poziomie przy szatniach 
klas młodszych. Ponadto dwie pracowni informatyczne zostały przeniesione z sal w podziemiach na 
górne piętro w skrzydle gimnazjum.   

3. W tym roku mamy w szkole o 2 oddziały mniej – odeszło 6 klas gimnazjum; przyszło 5 klas 
pierwszych; z dwóch mniej licznych klas trzecich utworzono jedną klasę czwartą (z 9 klas trzecich 
postało 8 klas czwartych). Za rok odejdzie 6 klas gimnazjalnych, a zostaną przyjęte 4 klasy pierwsze. 
Gdyby lekcje kończyły się wcześniej byłaby lepsza oferta zajęć dodatkowych. 

4. Priorytetem szkoły jest utrzymanie wysokiego poziomu nauczania i dobrej  pozycji w rankingach 
wyników egzaminów końcowych. 

5. W dniach 10-12.10.2018r. w szkole odbyła się wizytacja Kuratorium Oświaty. O wynikach kontroli, 
obserwacji lekcji, badania kompetencji nauczycieli Pan Dyrektor poinformuje na kolejnym zebraniu. 

 
II. Rodzice mieli wiele pytań do Pana Dyrektora:  

1. Udostępnianie prac uczniów do kopiowania/fotografowania przez rodziców w celu poprawy 
wspólnie w domu. Wg informacji od nauczycieli nie można tego robić, Pan Dyrektor twierdzi, że nie 
mam takiego zakazu. Problem wymaga wyjaśnienia wewnętrznie w szkole.  

2. Rodzice zażądali wyjaśnienia, dlaczego na basenie nie można używać własnych suszarek, skoro 
szkolnych jest za mało i są niewydajne. Pan Dyrektor zadeklarował, że w najbliższym czasie, jeszcze 
przed zimą zostaną zakupione dodatkowe suszarki, takie jak dotychczas. A docelowo w planie jest 
zamontowaniu kurtyn do suszenia. 

3. Poruszono temat zakupu wykładziny pcv na salę gimnastyczną, aby w czasie oficjalnych imprez nie 
niszczył się parkiet. Sprawą zajęła się p. Agnieszka Koszałko. 

4. Poruszono temat ciężkich plecaków i możliwości wprowadzenia e-podręczników . Temat będzie 
omawiany z dyrekcją i nauczycielami na osobnych spotkaniach. 

 
III. Gościnnie w zebraniu uczestniczył p. Wisław Bednarczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

Przedstawił propozycję organizowania ciekawych lekcji informatyki dla uczniów w swojej klasie oraz 
w innych klasach, także starszych przy użyciu zestawów LEGO WeDo do nauki programowania. Rok 
szkolny 2018/2019 został ogłoszony przez rokiem cyfryzacji, więc pomysł dobrze wpisuje się w tę 
tematykę. Inną formą angażowania uczniów jest platforma edukacyjna Mali Programiści 
współtworzona przez Pana Wisława z pomocą nauczycieli akademickich Wydziału Matematycznego 
UMCS. Pan Wiesław wnioskował o dofinansowanie z Rady Rodziców na zakup 3 zestawów klocków 
do budowy robotów (ok. 600 zł/szt). Dodatkowy zestaw oraz tablety z aplikacją do obsługi robotów 
zakupi Pan Dyrektor. P. Karliona Bylina zaproponowała znalezienie sponsora na ten zakup 

 
IV. Ostatnim punktem zebrania były wybory prezydium Rady Rodziców. 

Powołano komisję skrutacyjną w składzie: 

 Katarzyna Grabowska 

 Marek Kramek 

 Małgorzata Jędrejek-Bicz 



 
Zgłoszeni kandydaci  otrzymali  po 36 głosów i ustalono następujący skład prezydium Rady Rodziców na rok 
2018/2019. 
 

1) Przewodniczący – Katarzyna Łukasiuk 
2) Wiceprzewodniczący/Skarbnik – Wiktor Dolat, 
3) Wiceprzewodniczący/Sekretarz  Marcin Sprzątczak 
4) Wiceprzewodniczący – Joanna Andrzejewska 
5) Wiceprzewodniczący – Karolina Bylina 
6) Wiceprzewodniczący – Michał Muciek 

 
 

Katarzyna Łukasiuk 
Przewodnicząca Rady Rodziców 


