
Protokół  

z zebrania Rady Rodziców, które odbyło się w dniu 27.10.2022 r.  

 

W zebraniu udział wzięli:  

1. Liliana Reimann Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy, 

2. Kaja Magdziak  Pedagog Szkolny,  

3. Angelika Równicka Psycholog szkolny  

4. Członkowie Rady Rodziców zgodnie z listą obecności. 

Na zebraniu poruszone zostały następujące tematy: 

1. Rada Rodziców przygotowała pismo do rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów klas 

1-8 informujące o projektach zrealizowanych przy wykorzystaniu środków 

finansowych z budżetu Rady Rodziców. Zachęcając jednocześnie w piśmie rodziców do 

dalszych dobrowolnych wpłata na konto Rady Rodziców, co pozwoli na realizację 

kolejnych projektów. Pismo stanowi załącznik do protokołu i zostanie przesłane do 

wszystkich rodziców przez wychowawców klas przy wykorzystaniu dziennika 

elektronicznego. 

2. Zaplanowane przez Radę Rodziców spotkania w klasach 1-8, mające na celu 

przybliżenie działań Rady Rodziców zostały przesunięte na kolejne zebranie rodziców, 

które odbędzie się 8 grudnia br. 

3. Dzienniczki motywacyjne, które są elementem wdrożonego programu motywacyjnego 

nie zawierają treści Regulaminu programu motywacyjnego. W związku z tym podjęto 

decyzję o rozesłaniu jego treści do rodziców i uczniów przy wykorzystaniu dziennika 

elektronicznego. Ponadto na stronie szkoły zostanie utworzona zakładka „Program 

motywacyjny”, na której będą zamieszczane wszystkie informację związane  

z wdrożonym programem, w tym również regulamin, o którym mowa powyżej.  

4. Szkoła pozyskała środki unijne na realizację programu profilaktycznego „Razem 

bezpiecznie w gminie Świdnica”. W ramach programu organizowane będą spotkania  

z uczniami, nauczycielami i rodzicami, których tematem będzie: cyberprzemoc, 

cyberbezpieczeństwo i depresja wśród dzieci, na co rodzice zwrócili szczególną uwagę 

na spotkaniu. Spotkanie będą dostosowane do wieku dzieci i zostaną zrealizowane do 

końca 2022 roku.  

5. Dyrekcja szkoły podejmie ponownie próbę wygospodarowania miejsca, z którego 

uczniowie będą mogli skorzystać w określonych godzinach w ramach pomocy 

uczniowskiej, która jest elementem programu motywacyjnego. 

6. Rada Rodziców w trybie zdalnym poddała pod głosowanie zatwierdzenie 

przedstawionego Programu wychowawczo-profilaktyczny na rok 2022-2023. Kworum 

wynosiło 8 głosów. 

8 głosów „ZA”   

0 głosów „PRZECIW” 

2 głosy „WSTRZYMAŁ(A) SIĘ” 



Program Wychowawczo – Profilaktyczny na rok 2022 – 2023 został zatwierdzony przez 

Radę Rodziców. 

7. Dyrekcja szkoły zakupiła nagrody książkowe dla uczniów na zakończenie roku 

szkolnego 2022/2023, na kwotę 1.777,81 zł. Pani Dyrektor przedstawiła rachunek na 

zakup książek i zwróciła się do Rady Rodziców z prośbą o częściowe sfinansowanie 

nagród książkowych. 

Rada Rodziców w trybie zdalnym przegłosowała dofinansowanie nagród książkowych  

w wysokości 50% wartości przedłożonej faktury, ze środków Rady Rodziców. Kworum 

wynosiło 8 głosów. 

13 głosów „ZA”   

0 głosów „PRZECIW” 

0 głosów „WSTRZYMAŁ(A) SIĘ” 

8. Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie w trybie zdalnym przedstawione przez 

Dyrekcję zmiany do Statutu Szkoły. Kworum wynosiło 8 głosów. 

7 głosów „ZA”   

2 głosów „PRZECIW” 

1 głosów „WSTRZYMAŁ(A) SIĘ” 

9. Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie w trybie zdalnym przedstawione przez 

Dyrekcję zmiany do Statutu Przedszkola. Kworum wynosiło 8 głosów. 

8 głosów „ZA”   

1 głosów „PRZECIW” 

1 głosów „WSTRZYMAŁ(A) SIĘ” 

10. Omówiono problemy związane z siecią Internetową działającą w szkole. Uczestnicy 

spotkania byli zgodni, że w pierwszej kolejności niezbędne jest przenalizowanie 

aktualnej umowy na dostawę przedmiotowej usługi. Niezalenie od tych działań 

pozyskiwane są oferty od firmy działających na rynku na wykonanie wewnętrznej sieci, 

celem zapewnienia stałego dostępu do usługi w całym budynku szkoły. Rada Rodziców 

poinformowała Panią Dyrektor, że z bieżących składek na RR nie jest w stanie 

dofinansować prac związanych z realizacją ww. zadania. 

Środki te mogłyby być jednak zebrane w ramach dodatkowej zbiórki pieniędzy na ten 

konkretny cel, niemniej jednak nie więcej niż 10.000 zł. 

11. W trybie dyskusji zdalnej, Rada Rodziców poruszyła temat punktowego systemu oceny 

zachowania uczniów, który został wprowadzony do statutu Szkoły. Temat ten jest na 

tyle szeroki, że będzie on omawiany na kolejnych zebraniach Rady Rodziców. 

 

Protokół sporządzili:  

Ewa Białowąs 

Sebastian Kołodziej 


