
Protokół Nr 6/2018_2019 z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 
50 w Lublinie z dnia 25.04.2019 r. 

 
W dniu 25.04.2019 roku odbyło się szóste spotkanie Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 50 w roku szkolnym 2018/2019. 
 
Poniżej przedstawiamy przebieg spotkania. 
 

1. W pierwszej części zebrania uczestniczyła Pani Iwona Mańko z Rady 
Dzielnicy Węglin Południowy, która przekazała informacje o stanie projektu 
budowy boiska przy szkole. 

2. W bieżącym budżecie miasta nie zostały wygospodarowane środki na ten cel, 
zatem potrzebna jest inicjatywa społeczna, mająca na celu zbieranie podpisów 
od mieszkańców dzielnicy/ miasta, którzy popierają budowę boiska. 

3. Rada Rodziców została poproszona o zebranie podpisów wśród rodziców 
uczniów szkoły. 

4. Pod petycją będzie można się podpisać na najbliższych zebraniach 
klasowych. 

5. Boisko w zamyśle ma być dostępne dla wszystkich mieszkańców. 
6. Została poruszona kwestia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy 

szkole; w związku z tym, że wyposażenie skrzyżowań w sygnalizację świetlną 
może spowodować korki oraz zanieczyszczenia i hałas uciążliwe dla 
okolicznych mieszkańców, padł postulat zainstalowania progów zwalniających. 

7. Umowa z firmą Almatur, która wygrała przetarg na organizację wycieczek 
szkolnych, obowiązuje do lutego 2020 roku, zatem mimo zastrzeżeń rodziców 
do jakości i kosztów organizacji wycieczek nie ma możliwości zmiany 
przewoźnika. 

8. Do Dyrekcji szkoły wpłynęło pismo z prośbą o podanie aktów prawnych 
regulujących kwestię organizacji wycieczek; interesujące Radę Rodziców 
zagadnienia to między innymi możliwość skorzystania z ofert innych 
przewoźników w sytuacji, gdy opłaty za wycieczki nie będą przechodziły przez 
konto szkoły utworzone na cele wycieczkowe. 

9. Rada Rodziców jest bardzo zainteresowana udziałem w negocjacjach i 
konsultacjach zmierzających do wyłonienia nowego organizatora wycieczek. 

10. Na zebraniu omówiono także propozycję wytycznych obowiązujących podczas 
składania podań o nagrody. Spisanie zasad i utworzony formularz prośby o 
dofinansowanie nagród przez Radę Rodziców ma na celu ujednolicenie 
formuły i ułatwienie procesu zarówno dla nauczycieli, jak i osób rozpatrujących 
podania. 
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