
Protokół Nr 3/2018_2019 z posiedzenia Rady Rodziców  
Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie  

z dnia 8.11.2018 r. 
 
W dniu 08.11.2018 roku odbyło się trzecie spotkanie Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 50 w roku szkolnym 2018/2019, którego dominującą częścią było 
omówienie i uchwalenie nowego Regulaminu Rady Rodziców. 
 
Ponadto poruszono następujące kwestie i wnioski racjonalizatorskie: 
 

1. W nawiązaniu do spotkania z 30.10.2018 roku w sprawie ciężaru plecaków 
zostanie wysłany mail do p. wicedyrektor Iwony Wąsik, która koordynuje temat 
po stronie dyrekcji - z potwierdzeniem, że rodzice zaakceptowali pomysł z 
pozostawianiem podręczników do muzyki, plastyki, techniki i informatyki w 
szkole i można go zacząć wprowadzać w życie. 

2. Rodzice postulują, by rozpocząć rozmowy z dyrektorem w sprawie 
wyposażenia szkoły w szafki do przechowywania podręczników. Rodzice 
zobowiązali się do rozeznania, jakie rozwiązania w zakresie szafek są 
stosowane w innych szkołach (łącznie z gabarytami i kosztem zakupu szafek). 

3. Alternatywnym rozwiązaniem jest rozważenie przez nauczycieli wykorzystania 
z e-podręczników wtedy, kiedy to jest możliwe (chociaż na niektórych lekcjach 
- uprzedzając uczniów, aby na te lekcje nie przynosili podręczników). Rada 
Rodziców pod koniec 2016 roku doposażyła szkołę w rzutniki multimedialne 
oraz inne pomoce dydaktyczne; opcjonalnie można nauczycieli wyposażyć w 
tablety, gdzie koszt sprzętu jest relatywnie niższy niż zakup podręczników dla 
każdego ucznia. 

4. W związku z zarządzeniem dyrektora szkoły na temat udostępniania prac 
uczniów rodzicom i opiekunom prawnym bez możliwości udostępniania 
kserokopii, zdjęć (procedura dostępna jest w sekcji Dokumenty na stronie 
szkoły: http://zs7.lublin.pl/articles.php?article_id=19) padł postulat, by 
dokument usunąć lub zmodyfikować poprzez dodanie możliwości 
fotografowania prac przez rodziców, zgodnie z tym, co pan dyrektor 
przekazywał nam słownie na poprzednim zebraniu. 

5. Przekazana została informacja o planowanym przez dyrekcję „zamknięciu” 
szkoły dla osób z zewnątrz ze względów bezpieczeństwa. Rodzice poparli 
pomysł. Wyrazili jednak obawę, czy pan portier zdoła otwierać drzwi w 
sytuacjach, kiedy to rodzice będą przychodzić do szkoły w różnych sprawach w 
godzinach zamknięcia szkoły. 

6. Uczniowie potrzebują większej dyscypliny w utrzymywaniu porządku na 
osiedlowym placu zabaw. Rodzice zgłaszali, że widzieli przypadki 
pozostawiania śmieci przez dzieci, które przychodzą grupą ze szkoły (świetlica, 
spacery klas I-III). 

7. Zasygnalizowano brak zajęć korekcyjnych dla klas pierwszych w ramach 
zajęć wychowania fizycznego. Są potrzebne, miały być, a dotąd ich nie było. 

8. Rodzice zakwestionowali celowość sfinansowania zestawów klocków Lego 
WeDo do nauki programowania. Wątpliwości związane są z dostępnością tych 
pomocy dla szerszego grona uczniów (przechowywanie ich w budynku filii 
stanowi utrudnienie do korzystania dla klas uczących się w budynku głównym). 
Rada Rodziców będzie analizować wraz z dyrektorem możliwość 
zorganizowania w szkole zajęć dodatkowych z programowania z użyciem 

http://zs7.lublin.pl/articles.php?article_id=19


wspomnianych zestawów. Jeśli będzie taka możliwość, zestawy zostaną 
dofinansowane przez Radę lub innego sponsora. 

9. Rozważamy umieszczenie na stronie szkoły zestawienia podań nauczycieli, 
wraz z wysokością przyznanych środków. Ze względu na ochronę danych 
osobowych, jest propozycja, aby ukryć kolumnę z nazwiskami nauczycieli. 
Celem jest upublicznienie do wglądu dla rodziców informacji o wydatkowaniu 
wpłacanych przez nich pieniędzy. 

10. Rada Rodziców planuje oznaczać zakupione przez nauczycieli nagrody 
naklejkami informującymi, że zostały one sfinansowane przez Radę Rodziców. 
Stosowne naklejki będą przygotowane i przekazywane sukcesywnie 
nauczycielom organizującym konkursy. Być może uda się to zrobić już na 
rozstrzygniecie konkursów w ramach Projektu Niepodległa. 

11. Zostanie zainicjowane spotkanie z dyrektorem szkoły i kierownikiem 
gospodarczym w sprawie wycieczek szkolnych; Rada Rodziców postuluje o 
aktywne włączenie jej w opiniowanie wyboru organizatora wycieczek w 
przyszłych latach. 

12. Protokoły z posiedzeń Rady Rodziców, ustaleń Prezydium Rady Rodziców lub 
notatki ze spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele Rady Rodziców, 
będą umieszczane w pokoju nauczycielskim w celu zoptymalizowania 
przepływu informacji między Radą Rodziców a pracownikami szkoły. 

13. Rada Rodziców uchwaliła jednogłośnie swój nowy Regulamin, który stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu oraz zostanie opublikowany na stronie 
szkoły. 

14. Kolejne zebranie Rady Rodziców odbędzie się 20.11.2018 o godzinie 17:30. 
 
 

Protokół sporządził Sekretarz Rady Rodziców 
Marcin Sprzątczak 

 
 

Katarzyna Łukasiuk 
Przewodnicząca Rady Rodziców 


