
Protokół Nr 4/2018_2019 z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50 w 
Lublinie z dnia 20.11.2018 r. 

 
W dniu 20.11.2018 roku odbyło się czwarte spotkanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50 w 
roku szkolnym 2018/2019. 
 

1. W zebraniu gościnnie uczestniczyła pani Agnieszka Wiak, przewodnicząca zespołu 
samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej, która opowiedziała o działalności zespołu: 

• Zespół samokształceniowy tworzy 15 osób; plan pracy na każdy rok szkolny ustalany 
jest w grupach nauczycieli wczesnoszkolnych oraz pracowników świetlic i logopedy. 

• Co roku zespół opracowuje kalendarz uroczystości, a większość inicjatyw jest 
wpierana finansowo przez Radę Rodziców; Rada Rodziców prosi, by kalendarze 
imprez/ konkursów były publikowane na stronie internetowej szkoły, aby rodzice mogli 
motywować swoje dzieci do udziału w konkursach jak również, by sami mogli 
uczestniczyć wraz z dziećmi w uroczystościach szkolnych. 

• Zespół samokształceniowy przekazuje podziękowania rodzicom za wspieranie 
wszelkich inicjatyw. 

• Padł pomysł, by przy wnioskowaniu o wsparcie Rady Rodziców ujednolicić kwoty 
nagród w konkursach, podać widełki kwotowe z uwzględnieniem liczby uczestników 
poszczególnych konkursów oraz poziomu trudności konkursu (często w konkursach 
wymagających dużego wysiłku, dzieci dostają nagrody o takiej samej wartości jak w 
konkursach, które nie wymagają dużych nakładów pracy). 

• Raz w semestrze odbywa się apel podsumowujący pracę zespołu, podczas którego 
są rozdawane nagrody w obecności Dyrekcji szkoły; w przypadku konkursów 
organizowanych w klasach 4-8 oraz gimnazjum nagrody na ogół są wręczane przez 
wychowawców klas. 

• Omówione zostało zagadnienie nagradzania uczniów biorących udział w konkursach 
– czy każdy uczeń powinien dostać nagrodę pocieszenia/ dyplom? W przypadku 
najmłodszych uczniów czynnikiem motywacyjnym jest nagrodzenie każdego wysiłku, 
jakie dziecko włożyło w wykonanie zadania konkursowego poprzez symboliczny 
dyplom oraz drobny upominek; w starszych klasach rekomendowane jest, by 
nagradzać laureatów 1, 2 i 3 miejsca oraz ewentualnie przyznać nagrody wyróżnienia. 

• Młodsze dzieci za udział w konkursach dostają ocenę, w starszych klasach wpisywane 
są pochwały w dzienniku elektronicznym, które brane są pod uwagę podczas 
wystawiania ocen z zachowania; ten sposób nagradzania jest warty kultywowania. 

• Uczniowie młodszych klas cieszą się nawet z drobnej nagrody, rodzaj nagród, z 
których jest zadowolony uczeń jest uzależniony od grupy wiekowej. Obecni na 
zebraniu rodzice wyrazili zgodę nawet na przysłowiowe lizaki, które często sprawiają 
większą radość niż ołówek czy dyplom.  

• Rada Rodziców prosi, by terminy wręczania nagród podawać do wiadomości, są 
rodzice, którzy dysponują wolnym czasem i chętnie wezmą udział w uroczystości 
nagradzania swoich dzieci; padła też propozycja, by lista laureatów poszczególnych 
konkursów zawsze była podawana na stronie internetowej szkoły i na tablicach 
ogłoszeń. 

• Ze względu na zajętość sali gimnastycznej i ryzyko dezorganizacji zajęć wychowania 
fizycznego apele podsumowujące pracę zespołu samokształceniowego oraz 
wręczanie nagród odbywają się na korytarzu klas młodszych. 

• Nagrody książkowe wywołują mieszane reakcje wśród rodziców i uczniów; warto 
zadbać o to, by nagrodą w konkursach nie były te same nagrody (np. fiszki czy słowniki 
językowe każdego roku). 

• Każde sugestie rodziców co do nagród są mile widziane. Nauczyciele sugerowali 
nawet, że są skłonni oddać przywilej/trud wybierania nagród dla laureatów rodzicom. 
Jeśli rodzice mają pomysły lub natrafią na coś ciekawego w sieci prosimy o dzielenie 
się tym. 



• Nie odchodzimy radykalnie od nagród książkowych, natomiast rekomendujemy 
nagrody w postaci kart podarunkowych do księgarni czy voucherów lub wspólnych 
wyjść do kina. 

• Pani wicedyrektor Marta Martyniuk prosi o przekazanie informacji, że zawsze służy 
wsparciem w każdej kwestii uczniów klas 1-3 oraz świetlic. 

• Do weryfikacji jest kwestia udziału w wycieczce szkolnej przez dziecko 
nieubezpieczone w szkole czy komercyjnie, wątpliwość budzi fakt, czy takie dziecko 
może w ogóle uczestniczyć w wycieczce i kto będzie ponosił odpowiedzialność za 
ewentualne wypadki/ zdarzenia podlegające ochronie ubezpieczeniowej. 

• Nauczyciele wystosowali do pana dyrektora potrzebę szkoleniową z zakresu 
organizacji wycieczek szkolnych; termin szkolenia jeszcze nie jest znany. 

2. Poruszona została kwestia porzuconego samochodu na parkingu szkolnym; ponieważ auto 
nie zagraża ruchowi drogowemu, straż miejska nie może usunąć pojazdu; usunięcie 
samochodu może się odbyć tylko w przypadku, gdy znajduje się on w pasie drogowym. 

3. Rada Rodziców postuluje, by przywrócić rodzicom możliwość korzystania z sali 
gimnastycznej raz w tygodniu przez godzinę; w poprzednich latach sala gimnastyczna była 
nieodpłatnie udostępniona rodzicom w każdy piątek od godziny 20:00; Od ubiegłego roku 
jest z tym duży problem. W tej sprawie Rada Rodziców wystosuje pismo do dyrektora szkoły 
oraz zainicjuje spotkanie (p. Beata kl. 6a). 

4. Rada Rodziców sfinansuje dwa rollupy (banery) wykorzystywane podczas uroczystości 
szkolnych; na jednym znajdzie się logo szkoły z cytatem patrona, na drugim hymn szkoły; 
obecnie rollupy są na etapie projektowania. 

5. Opracowywany jest także projekt naklejek na nagrody, materiały i sprzęty finansowane z 
budżetu Rady Rodziców. 

6. Poruszono ponownie kwestię wydajności i bezpieczeństwa suszarek wykorzystywanych na 
basenie; szkoła zakupiła 10 nowych suszarek, ponadto jest miejsce na kolejnych 8 sztuk; 
suszarki nie spełniają oczekiwań ze względu na wydajność (suszenie włosów jest 
czasochłonne) oraz bezpieczeństwo (szybko się nagrzewają i nie mają odpowiedniej izolacji 
chroniącej dłonie przed temperaturą); nadal w trakcie zajęć basenowych uczniowie mają 
zakaz używania własnych suszarek, zakaz ten nie obowiązuje w przypadku korzystania z 
basenu komercyjnie; w sprawie suszarek zostanie zorganizowane spotkanie z dyrekcją (p. 
Karolina, Dagmara Leńczuk-Rak). 

7. W szkole zostanie przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli i rodziców na temat 
cyberprzemocy. 
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