
Protokół Nr 5/2018_2019 z posiedzenia Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie z dnia 07.03.2019 r.

W  dniu  07.03.2019  roku  odbyło  się  piąte  spotkanie  Rady  Rodziców  Szkoły
Podstawowej nr 50 w roku szkolnym 2018/2019.

Poniżej przedstawiamy przebieg spotkania.

1. W  związku  z  rezygnacją  z  funkcji  wiceprzewodniczącej  p.  Karoliny  Byliny
poprzez głosowanie na tę funkcję powołano p. Luizę Mączkę; pani Karolinie
serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i wkład w działalność
Rady Rodziców; pani Luizie dziękujemy za zgłoszenie swojej kandydatury do
Prezydium i życzymy wielu sukcesów w działalności na rzecz Rady Rodziców.
Poniżej zamieszczamy aktualny skład Prezydium:

Imię i nazwisko Funkcja
Katarzyna Łukasiuk Przewodnicząca
Joanna Andrzejewska Wiceprzewodnicząca
Luiza Mączka Wiceprzewodnicząca
Michał Muciek Wiceprzewodniczący
Wiktor Dolat Skarbnik
Marcin Sprzątczak Sekretarz

2. Rozpatrzone i zaakceptowane zostały podania nauczycieli, które wpłynęły w
ostatnim czasie. Wykaz podań po aktualizacji będzie umieszczony na stronie
Rady Rodziców.

3. Zasygnalizowano  potrzebę  poparcia  oraz  zaangażowania  rodziców
i sympatyków  szkoły  w  przeforsowanie  projektu  budowy  nowego  boiska
służącego uczniom.  Padł  pomysł  wystosowania petycji  do  włodarzy miasta
w celu  zakontraktowania  środków  z  budżetu  na  powstanie  nowoczesnego
obiektu sportowego przy naszej szkole.

4. Poruszono kwestię dostępności basenu szkolnego do użytku dzieci i rodziców
w czasie pozalekcyjnym; w minione ferie basen był zamknięty ze względu na
czyszczenie;  apelujemy do  rodziców o  aktywizację  w  zakresie  korzystania
z basenu,  większe  zainteresowanie  taką  formą  rekreacji  spowoduje,  że
udostępnienie obiektu będzie opłacalne dla szkoły. Szczegółowe informacje,
w tym  opłaty  za  karnet  znajdują  się  na  stronie  szkoły
http://www.zs7.lublin.pl/articles.php?article_id=22

5. Rada Rodziców wprowadzi sformalizowany wzór podania o dofinansowanie
nagród  i  innych  inicjatyw  zgłaszanych  przez  nauczycieli.  Dzięki  formatce
prośby  o  wsparcie  zostaną  ujednolicone,  co  ułatwi  nauczycielom  jej
wypełnienie  i  przyspieszy  rozpatrywanie  podań  przez  Radę  Rodziców
(obecnie  zdarzają  się  sytuacje,  że  podczas  omawiania  podania  istnieje
konieczność pozyskania od nauczycieli  dodatkowych informacji,  co wydłuża
akceptację pisma).

6. Rada  Rodziców  apeluje  o  wpłaty  na  fundusz.  Bez  Państwa  wkładu
finansowego  nie  jesteśmy  w  stanie  sfinansować  potrzeb  wspierających
działalność  statutową  szkoły.  Za  dotychczasowe  wpłaty  dziękujemy
i przypominamy,  że  każda  klasa  otrzymuje  w  danym  roku  szkolnym  do
dyspozycji  35% sumy swoich  wpłat  na  fundusz  Rady Rodziców;  kwotą  tą

http://www.zs7.lublin.pl/articles.php?article_id=22


można  np.  sfinansować  zakup  nagród  na  koniec  roku  szkolnego  lub
dofinansować koszt wycieczki szkolnej. 

7. Przypominamy też  o  możliwości  przekazania  1% podatku  na  rzecz naszej
szkoły.  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły:
http://www.zs7.lublin.pl/articles.php?article_id=29 Zachęcamy do wsparcia tej
inicjatywy.

8. Poruszono kwestię utworzenia sekcji na stronie internetowej szkoły, na której
informacje  mógłby  publikować  Samorząd  Uczniowski;  alternatywnym
rozwiązaniem jest powstanie gazetki szkolnej.

9. Rada Rodziców podjęła inicjatywę umieszczenia w szkole skrzynki pomysłów,
dzięki  której  uczniowie,  nauczyciele  i  pracownicy  szkoły  będą  mogli
anonimowo  przesyłać  swoje  sugestie  i  wnioski  racjonalizatorskie  związane
z funkcjonowaniem szkoły.

10. W  dalszym  ciągu  apelujemy  do  nauczycieli  o  intensyfikację  działań
zmierzających  do  wykorzystywania  materiałów  multimedialnych  podczas
lekcji, co pozwoli na zmniejszenie wagi plecaków uczniów.

11. Rada  Rodziców  będzie  kontynuowała  rozmowy  z  Dyrekcją  szkoły
o wyposażeniu  placówki  w szafki  na  przechowywanie  książek  i  materiałów
dydaktycznych.

12. Padł postulat, by Dyrekcja szkoły wystąpiła do Urzędu Pracy o zatrudnienie
osób  przeprowadzających  dzieci  przez  przejścia  dla  pieszych;  obecnie
przejścia są zabezpieczane w godzinach rannych przez pracowników szkoły,
zasygnalizowano konieczność zapewnienia dzieciom bezpiecznego przejścia
przez jezdnię w godzinach popołudniowych.

13. Rada Rodziców zwraca się z prośbą o podjęciu rozporządzenia na Radzie
Pedagogicznej na temat obligatoryjnego wpisywania ocen i innych informacji
(np. przypomnienia o zebraniach z rodzicami) w dzienniczku elektronicznym
(obecnie praktyki nauczycieli w tym temacie są różne).

14. Na  zebraniu  poruszono  też  kwestię  czystości  parkingu  przy  szkole  oraz
właściwego  utrzymania  w  okresie  zimy  (zasygnalizowano  fakt  braku
posypywania  śliskiej  nawierzchni).  Ponadto  do  wyjaśnienia  jest  kwestia
stojaka  na  plakaty,  który  zajmuje  sporo  miejsca  na  parkingu.  Kto  jest
odpowiedzialny za jego postawienie i  czy nie  można go przesunąć np.  na
trawnik, żeby nie zabierać przestrzeni manewrowej na parkingu?

15. Na szkole zostanie zamontowany miernik jakości powietrza – informacja od
Rady Dzielnicy.

16. Od  Rady  Dzielnicy  pozyskaliśmy  również  informację,  że  przetarg  na
rewitalizację  wąwozu  przy  ul  Poznańskiej  wygrała  firma  Straabag,  która
wyceniła  koszty  prac  modernizacyjnych  o  900  tys.  więcej  w  stosunku  do
pierwotnie zakładanych kosztów, nie jest jeszcze wiadomo, czy miasto zgodzi
się na sfinansowanie inwestycji w tej cenie.

Protokół sporządził Sekretarz Rady Rodziców
Marcin Sprzątczak

Katarzyna Łukasiuk
Przewodnicząca Rady Rodziców

http://www.zs7.lublin.pl/articles.php?article_id=29

