
 
Protokół Nr 2/2018_2019 

z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie  
z dnia 18.10.2018 r. 

 

W dniu 18.10.2018 roku odbyło się drugie spotkanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50 w roku 
szkolnym 2018/2019. 
  
Gościnnie w zebraniu uczestniczyła p. Anna Trzos-Mularczyk – nauczyciel katechezy współorganizator i 
koordynator różnych konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Uzasadniała potrzebę wsparcia tych 
inicjatyw przez Radę Rodziców. Dyskutowaliśmy kwestie nagród w konkursach, aby to nie zawsze były 
książki, a raczej karty podarunkowe, vouchery do kina, wspólny wyjazd czy inna atrakcja. Opowiedziała o 
Klubie Młodych Cogito, ognisku misyjnym, szkolnym kole PCK. 
 
Korową część zebrania stanowiło omówienie podań dotyczących sfinansowania przez Radę Rodziców 
przedsięwzięć konkursowych i edukacyjnych (związanych z robotyką) organizowanych przez nauczycieli. 
Zestawienie podań znajduje się w osobnym pliku. 
 
Ponadto na spotkaniu zostały poruszone następujące kwestie: 

1. Po raz kolejny zasygnalizowano niezadowolenie z usług świadczonych przez firmę wycieczkową 
Almatur Lublin, która w wyniku przetargu do lutego 2020 organizuje wycieczki na rzecz naszej 
szkoły (kwestie budzące wątpliwość to przede wszystkim przesłanki do wyłonienia firmy w 
postępowaniu przetargowym, zawyżone ceny, obiekcje do organizacji wycieczek, jakość środków 
transportu). Rada Rodziców podtrzymuje wniosek, aby w przyszłych komisjach przetargowych 
znalazł się przedstawiciel rodziców.  

 
2. Niepokojący jest fakt ciężaru plecaków uczniów ze względu na liczbę podręczników niezbędnych na 

zajęciach; Rada Rodziców rekomenduje upowszechnienie stosowania na zajęciach lekcyjnych 
podręczników w wersji cyfrowej, co stanie się przedmiotem rozmów z Dyrekcją szkoły w 
najbliższych dniach. 
 

3. W związku z brakiem formalnych wymogów podań związanych z finansowaniem działalności 
statutowej szkoły Rada Rodziców sporządzi i wdroży w życie wytyczne opisujące wymagania 
formalne, jakie powinna zawierać każda prośba o sfinansowanie przez Radę Rodziców 
przedsięwzięć szkoły (dokładny opis inicjatywy, opis kosztów, celowość sfinansowanych przez Radę 
Rodziców środków, rodzaj i koszt przyznawanych nagród itp.). 
 

4. Nauczyciele, którzy składają podanie o sfinansowanie przedsięwzięć wspierających działalność 
statutową szkoły powinni wykazać się inicjatywą w pozyskiwaniu środków z innych źródeł niż środki 
pochodzące z funduszu Rady Rodziców, np. sponsoring. 
 

5. Zasygnalizowano brak zajęć sportowych dla dzieci podlegających edukacji wczesnoszkolnej. 
 

6. Rada Rodziców rekomenduje, by zminimalizować komercyjne (płatne) zajęcia pozalekcyjne firm 
prywatnych na rzecz bezpłatnych zajęć organizowanych przez szkołę. 
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