
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Zielonkach-Parceli

Ul. Południowa 2, Zielonki Parcela 05-082 Stare Babice

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 25.01.2022

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie uczestników spotkania
2. Sprawdzenie listy obecności
3. Omówienie budżetu oraz zmiany w preliminarzu
4. Skala ocen
5. Podział na grupy na lekcjach języka angielskiego w klasach 4-8
6. Wolne Wnioski i pytania
7. Zakończenie obrad

               Ad.1 Powitanie uczestników spotkania

Przewodnicząca Magdalena Bukowska powitała serdecznie wszystkich przybyłych 
przedstawicieli klas.

               Ad. 2 Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum

Na spotkanie przybyła większa część przedstawicieli klas. Quorum zostało stwierdzone. 

              Ad. 3 Omówienie budżetu oraz zmiany w preliminarzu

Przewodnicząca  Magdalena  Bukowska  wraz  ze  Skarbniczką  Arletą  Wojno przedstawiły
wydatki oraz wpływy do budżetu Rady Rodziców. Bardzo dużo klas (15 z 28) osiągnęło lub
przekroczyło 90% i tym samy zostało zakwalifikowanych do otrzymania nagrody z programu
BONUS. Ilość tych klas jest wyższa niż początkowo zakładano i w związku z tym  konieczne
jest dokonanie zmian w preliminarzu - przeniesienie środków na ten cel. Decyzja nad zmianą
preliminarza zostanie podjęta w drodze głosowania mailowego. 

Omawiane  były  również  wpłaty  poszczególnych  klas  oraz  przyszłe  planowane  wydatki.
Największym corocznym wydatkiem są nagrody (książki)  dla uczniów na zakończenie roku
szkolnego.  Przewodniczący  klas  zostali  poproszeni  o  przedyskutowanie  z  wychowawcami
propozycji tytułów dla poszczególnych klas w kwocie maksymalnie 25 pln. 

Ad. 4 Skala ocen

Po raz kolejny omawiana była kwestia skali ocen, która zdaniem rodziców jest zbyt surowa.
Przewodnicząca Magdalena Bukowska przekazała wszystkim informację od Dyrekcji Szkoły,
że kwestia ta została poddana do dyskusji i decyzji Rady Pedagogicznej Szkoły. Czekamy na
decyzję. 
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Ad. 5 Podział na grupy na lekcjach języka angielskiego w klasach 4-8

Prezydium  Rady  Rodziców  oraz  Przedstawiciele  Gminy  uzgodnili  podczas  spotkania,  że
istnieje możliwość  utworzenia podziału  lekcji  języka angielskiego na grupy w klasach 4-8.
Podział  ten odbyłby się kosztem 1 godziny tygodniowo oraz kosztem dodatkowej godziny
matematyki, która w tym roku szkolnym się nie odbywa z przyczyn organizacyjnych. Kolejnym
krokiem jest uzyskanie zgody Dyrekcji Szkoły. Przewodnicząca Magdalena Bukowska złożyła
do Pani Dyrektor Hanny Domańskiej pismo z prośbą o podział i zmiany w planie od nowego
semestru szkolnego w roku szkolnym 2021/2022. Oczekujemy na odpowiedź. 

Ad.6 Wolne wnioski

Szeroko  omawianą  kwestią  było  planowane  utworzenie  klasy  sportowej  w  nowym  roku
szkolnym  2022/2023.  Większość  reprezentantów  klas  opowiedziało  się  za  wstrzymaniem
naboru do nowej klasy. Najważniejszym argumentem dla rodziców jest troska o zapewnienie
w pierwszej kolejności podziału na lekcjach w-f dla dzieci, które są już w szkole. Dodatkowo
obawy budzi fakt, że do klasy sportowej kandydować mogą uczniowie spoza rejonu, co może
prowadzić do dodatkowego przepełnienia już bardzo przepełnionej szkoły. Powstał postulat o
utworzenie  oficjalnego pisma z  prośbą  aby  w nowym  roku  szkolnym  nie  powstała  klasa
sportowa, a decyzja o jej utworzeniu została odłożona przynajmniej o kolejny rok. Decyzja w
sprawie  wystosowania  pisma  ma  zapaść  po  przeprowadzeniu  głosowania  drogą
elektroniczną.  

Ad. 7 Zakończenie obrad

Zebranie  zakończyła  nowo  wybrana  na  kolejną  kadencję  przewodnicząca  Magdalena
Bukowska. Ustalono kolejny termin zebrania na dzień 15.03.2022


