
PROTOKÓŁ ze spotkania Rady Rodziców w dniu 04-11-2019 

 

W dniu  04-11-2019 o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie Rady Rodziców Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach 

Na zebraniu obecnych było siedemnastu przedstawicieli Rady Rodziców. 

Zebranie prowadził przewodniczący, Dariusz Bilski. 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie, sprawdzenie listy obecności 
2. Omówienie nowego rozporządzenia o zapewnieniu opieki stomatologicznej 
3. Zapytanie o zgłoszenie uwagi do długości przerw 
4. Omówienie bezpieczeństwa dzieci 
5. Omówienie egzaminu ósmoklasisty, próbnego i końcowego.  
6. Zapytanie o sprawy i tematy niedokończone z roku poprzedniego. 
7. Omówienie składek na komitet rodzicielski 
8. Wnioski i komunikaty 
9. Termin kolejnego spotkania Rady Rodziców 

 

Ad.1 

Przewodniczący przywitał obecnych przedstawicieli klas, sporządził listę obecności. Na 
podstawie zebranych numerów telefonów zostanie utworzona zamknięta grupa do 
szybkiego komunikowania się w sprawach ważnych. 

Ad.2 

Przewodniczący przedstawił nowe rozporządzenie dotyczące zapewnienia opieki 
stomatologicznej uczniów. Szkoła zawarła porozumienie z podmiotem leczniczym: Prywatne 
Centrum Stomatologii „Art-Dent” S.C. Monika Sokół, 
Aleksandra Sokół-Rachfalska, Natalia Rachfalska , Gabinet Dentystyczny 
w Gliwicach, ul. Bojkowska 20, tel. do rejestracji: 32 2311308 

Bardzo prosimy o wypełnienie załączników (1 i 3 lub w przypadku odmowy - 2) podczas 
wywiadówek 6 listopada 2019r., a w przypadku nieobecności - o przekazanie wypełnionych 
załączników wychowawcy - do 8 listopada 2019r. Załączniki można również pobrać ze strony 
www naszej szkoły. 

Ad.3 

Przewodniczący poprosił przedstawicieli Rady Rodziców, aby uzyskali w swoich klasach 
opinię na temat długości przerw oraz terminu obiadów podawanych po lekcjach. 

Ad.4 



Przewodniczący poprosił o przekazywanie wszelkich informacji na temat bezpieczeństwa 
naszych dzieci do Rady Rodziców lub Dyrekcji Szkoły. 

Ad.5 

Przedstawiono Rodzicom temat egzaminu próbnego i końcowego ósmoklasisty. Omówiliśmy 
opcje druku arkuszy oraz ich zakupu. Za zakupem przemawiają aspekty wizualne tj. mapki, 
diagramy (uczeń uniknie w ten sposób pomyłki w odczycie), jednakże jest to opcja droższa 
niż kserokopie. Rodzice nie wyrazili ostatecznie aprobaty na wydanie 600zł. Ponieważ 
zwyczaj zakupu powinien być wprowadzony na przyszłość dla wszystkich klas ósmych, do 
tematu powrócimy na następnym zebraniu. 

Ad.6 

Przewodniczący poruszył temat spraw niedokończonych z ubiegłego okresu. Rodzice zwrócili 
uwagę na niezamkniętą sprawę talerzy oraz sztućców wielokrotnego użytku, oraz zakupu 
zmywarki. Temat pozostaje do wyjaśnienia z Dyrekcją Szkoły.  

Ad.7 

Przewodniczący zaproponował, aby Rodzice podczas wywiadówek zachęcili rodziców do 
opłacania składek na Komitet Rodzicielski na przykład poprzez utworzenie konkursu z 
nagrodami dla najaktywniejszych klas. Konkurs miałby ruszyć po konsultacji z rodzicami na 
następnym zebraniu, nie wcześniej jednak niż z początkiem kolejnego semestru, a nawet 
kolejnego roku szkolnego. 

Ad.8 

Rodzice zostali zapytani o uwagi lub wnioski. Wniosek dotyczył umieszczenia na stronie www 
rozliczenia finansowego za rok poprzedni. Uwaga dotyczyła współpracy nauczycieli z 
uczniami z dysleksją. Niektórzy rodzice mają zastrzeżenia co do takiej współpracy. 

Ad.9 

Termin kolejnego spotkania Rady Rodziców Przewodniczący ustalił na 27-01-2020 tj. 
poniedziałek o godzinie 17:00   

 

 

Za Radę Rodziców /  

Protokół Sporządził 

 

     Dariusz Bilski 


