
PROTOKÓŁ ze spotkania Rady Rodziców w dniu 27-01-2020 

 

W dniu  27-01-2020 o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie Rady Rodziców Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach 

Na zebraniu obecnych było dwunastu przedstawicieli Rady Rodziców. 

Zebranie prowadził przewodniczący, Dariusz Bilski oraz skarbnik Andrzej Grąbczewski. 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie, sprawdzenie listy obecności 
2. UWAGI – Bezpieczeństwo na temat dzieci,  
3. UWAGI – Opieka stomatologiczna – ferie, przesunięcie terminu 
4. Opinia na temat długości przerw oraz terminu obiadów podawanych po lekcjach. 
5. Talerzyki + zmywarka – temat otwarty, sprawy organizacyjne, decyzja  San-Epid 
6. Drukowanie arkuszy na egzamin ósmoklasisty – wydrukowane 
7. Omówienie stanu kasy 
8. Duże kwiaty, dekorujemy Asnyka 
9.  Półkolonie 
10.  Festyn  
11.  Składki na komitet rodzicielski 
12.  Termin kolejnego spotkania RR 23-03-2020 (25-03 są wywiadówki) 

 

 

Ad.1 

Przewodniczący przywitał obecnych przedstawicieli klas, sporządził listę obecności.  

Ad.2 

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

Ad.3 

Przewodniczący przypomniał o nowym rozporządzeniu dotyczącym zapewnienia opieki 
stomatologicznej uczniów. W związku ze wczesnym terminem ferii zimowych pierwsze 
wyjścia zostały przesunięte, uwag nie było. 

Ad.4  

Przewodniczący poprosił przedstawicieli Rady Rodziców, aby uzyskali w swoich klasach  

opinię na temat długości przerw oraz terminu obiadów podawanych po lekcjach. Uwag nie 
było. 



Ad.5 

Przewodniczący przekazał, że sprawa montażu zmywarki wciąż jest w trakcie oczekiwania na 
decyzję stacji SAN-EPIDu.  

Ad.6 

Przedstawiono Rodzicom informację, że arkusze na próbne egzaminy ósmoklasisty zostaną 
wydrukowane. 

Ad.7 

Skarbnik przedstawił aktualny stan kasy oraz przedstawił rodzicom arkusze z wydatkami. 

Ad.8 

Przewodniczący przedstawił informację na temat zapotrzebowania na duże kwiaty, którymi 
chcielibyśmy udekorować korytarze w budynku przy ulicy Asnyka. 

Ad.9 

Przewodniczący przekazał informację na temat organizacji półkolonii w naszej szkole. 
Półkolonie organizowane będą od dnia 29.06.2020 do dnia 27.07.2020 –są to 4 tygodnie, w 
godzinach od 8:00-16:00 każdego dnia. Półkolonie będą otwarte na dzieci również spoza 
szkoły. Organizowane będą za darmo poza opłatami na wyjścia do kin obiady. Uczestnictwo 
należy odpowiednio wcześniej zgłaszać.  

Ad.10 

30-go maja 2020 roku Dyrekcja szkoły organizuje wraz z innymi szkołami z naszego osiedla 
rodzinny festyn. Na następne spotkanie przygotujemy informację co możemy zaproponować 
z naszej strony. 

Ad.11 

Przewodniczący przypomniał, aby Rodzice podczas wywiadówek zachęcali rodziców do 
opłacania składek na Komitet Rodzicielski. 

Ad.12 

Termin kolejnego spotkania Rady Rodziców Przewodniczący ustalił na 23-03-2020 tj. 
poniedziałek o godzinie 17:00   

 

 

Za Radę Rodziców /  

Protokół Sporządził 

 

     Dariusz Bilski 


