
Bezrzecze 14.05.2019

Protokół z zebrania Rady Rodziców PSP Bezrzecze 

W dniu 14.05.2019 (wtorek) odbyło się zebranie Rady Rodziców PSP Bezrzecze. 
Obecnych było 16 osób, (lista obecności do wglądu u sekretarza RR). Obecny na zebraniu był 
dyrektor szkoły pan Jarosław Poźniak.

Tematyka zebrania:
1. Sprawozdanie finansowe RR.
2. Pytania/uwagi do dyrekcji.

3. Wolne wnioski: 
– zamontowanie poidełek w szkole

Wnioski:
1. Przedstawiono rachunki i paragony. Budżet Rady Rodziców na dzień 13.05.2019 wynosi 

12.873,57 zł. Na konkursy szkolne z miesiąców marzec/kwiecień wydano 1248 zł.
Przedstawiono uchwały i rachunki do wglądu  dotyczące konkursów szkolnych 
organizowanych przez nauczycieli. 

2. Pytania/uwagi do dyrekcji:

– Catering szkolny: zgłoszono uwagi dotyczące jakości przywożonych posiłków. Dużo 
głosów negatywnych. Porcje dla dzieci z klas starszych takie same jak dla dzieci z klas 1-3, 
posiłki chłodne, bardzo pikantne.

– Dyżury na korytarzach przy klasach młodszych: prośba od rodziców klas młodszych by 
nauczyciel z klas 1-3 pełnił dyżur przy swoich klasach, chodzi o zachowanie i 
bezpieczeństwo dzieci przebywających na przerwach. 

– Pracownia chemiczna: okazało się, że klasy 7-8 w tym roku szkolnym nie korzystały z 
pracowni chemicznej. Poproszono o zweryfikowanie przez dyrekcję czy i dlaczego dzieci 
nie miały ani jednej lekcji chemii z wykorzystaniem pracowni, która jest w pełni 
wyposażona i stworzona na potrzeby prowadzenia lekcji. 

– Zastępstwa: poproszono dyrekcję by przeprowadziła rozmowy z nauczycielami, którzy 
przychodzą na zastępstwa, by realizowali program. Rodzice przekazali informacje, że w 
wielu klasach, młodszych jak i starszych, nauczyciel prowadzi luźne lekcje, co wiąże się z 
tym, że są braki, dzieci się nudzą. Pan dyrektor wytłumaczył, iż nauczyciele realizujący 
zastępstwa nie mogą realizować podstawy programowej z przedmiotu, z którego nie 
posiadają kwalifikacji, wynika to wprost z Prawa Oświatowego. Nauczyciele Ci prowadzą 
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z ustawą. 

– Librus (dziennik elektroniczny): zgłoszono dyrekcji, że niektórzy nauczyciele nie 
uzupełniają dziennika elektronicznego, co wiąże się z tym, że rodzice nie wiedzą jakie 
oceny mają ich dzieci. Dyrektor poinformował, że nauczyciele przechodzili szkolenia z 
prowadzenia dziennika elektronicznego i od września 2019 (nowego roku szkolnego) będzie
obowiązywał wyłącznie dziennik elektroniczny, a nauczyciel będzie miał obowiązek 
uzupełniania go na bieżąco.  

– Muzyka/plastyka: zgłoszono dyrekcji niepokojące informacje dotyczące nowego 



nauczyciela od muzyki/plastyki. Rodzice dzieci z różnych klas, poinformowali iż 
nauczycielka muzyki nakłania dzieci do zapisania się do chóru kościelnego w Wołczkowie. 
Ma to być warunek oceny celującej na koniec roku szkolnego z przedmiotu - Muzyka. 
Poruszono również sprawę karania zbiorowego przez tą panią. Cała klasa za karę ma 
zadawane do napisania obszerną pracę/referat z muzyki. Referat musi spełniać pewne 
kryteria min.: napisane odręcznie, na kartkach w kratkę A4, min. na 3 pełne strony. Dyrekcja
ma przeprowadzić rozmowę z nauczycielem.

– Strajk nauczycieli a realizacja materiału: pan dyrektor poinformował, że w naszej szkole 
nie ma żadnych braków. Strajki nie wpłynęły na realizację programu nauczania. 

– Rekolekcje: od przyszłego roku rekolekcje nie wpłyną na dzieci, które nie uczęszczają na 
lekcje religii. Podczas trwania rekolekcji, zajęcia dydaktyczne będą odbywały się normalnie.
Na czas gdy uczniowie uczęszczający na lekcję religii, będą szły do kościoła, pozostali 
uczniowie będą mieli tzw. zajęcia opiekuńcze. Po rekolekcjach dzieci wracają do szkoły, 
gdzie odbywać się będą pozostałe zajęcia dydaktyczne. 

– Włamywanie się do szafek i niestosowne zachowanie młodzieży szkolnej: poruszono 
bardzo poważny problem jaki pojawił wśród naszej młodzieży szkolnej. Dzieci z klas 7-8, a 
nawet z klas 6 palą e-papierosy, a nawet spożywają alkohol. W Bezrzeczu młodzież spędza 
czas na tzw. „kamieniu”, które mieści się za boiskiem gminnym. Rodzice zaproponowali 
cykl pogadanek z osobami z zewnątrz, które mogłyby wpłynąć na zachowanie młodzieży. 
Poruszono również sprawę włamywania się do szafek w szatniach. Dzieci włamują się do 
szafek i grzebią w  nieswoich rzeczach. Zdarzyły się sytuacje gdzie skradziono pieniądze i 
gdzie wyciągane są inne rzeczy. Kamery w szatniach niestety nie wyłapują rzędów szafek, 
przez co sprawca nie może być przyłapany na gorącym uczynku. Dyrekcja rozważa 
zamontowanie dodatkowych kamer. 

– Mundurki: okazuje się, że dzieci z Samorządu Szkolnego nie przeprowadziły referendum 
wśród uczniów, dlatego mundurki od nowego roku szkolnego zostają bez zmian. 

3. Wolne wnioski:

– Zaproponowano by RR sfinansowała tzw. poidełka. Jedna osoba z Rady Rodziców 
ma się zorientować co do ceny i możliwości montażu poidełek na terenie szkoły.

– Pan dyrektor poinformował o rozbudowie chodnika na terenie szkoły oraz 
rozbudowie parkingu rowerowego. Śmietniki, które znajdują się na froncie od strony
ulicy mają zostać przeniesione na tył szkoły, tak by część „śmietnikową” można było
wykorzystać na coś bardziej reprezentacyjnego. Będzie również przeniesiona furtka 
wejściowa prowadząca do nowej części szkolnej, na wysokość przejścia dla 
pieszych. Ma to poprawić bezpieczeństwo dzieci i rodziców, którzy w tej chwili 
skracają drogę z parkingu samochodowego bezpośrednio do furtki. Wszystkie prace 
będą prowadzone sukcesywnie, a zaczną się od parkingu dla rowerów. W zależności 
ile pieniędzy zostanie szkoła będzie wdrażać kolejne etapy planowanej inwestycji. 
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