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Protokół walnego zgromadzenia Rady Rodziców 

 przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym 

im. Tadeusza Chciuka-Celta  
przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium  

w dniu 25 marca 2017 

 
 
Termin: 9:45 do 12:30, 25.03.2017 

 
Uczestnicy: Prezydium RR, przedstawiciele Rady Rodziców, Rodzice SPK Monachium (razem 32 osoby) 
 

Przebieg spotkania: 

1. Otwarcie walnego zgromadzenia Rady Rodziców przez Przewodniczącą 
2. Przedstawienie celów spotkania  

a. przedstawienie najbardziej naglących spraw dotyczących Szkoły i Rady Rodziców  
b. powołanie grupy roboczej ds. regulaminu Rady Rodziców, dyskusja o składzie, 

roli, zadaniach i kompetencjach Rady Rodziców  
c. Dalsze kierunki działania Rady Rodziców. 

3. W nawiązaniu do punktów agendy walnego zgromadzenia Rady Rodziców dołączonej 
do zaproszenia i umieszczonej na http://www.polska-szkola-monachium.info/protokoly 
Przewodnicząca podkreśliła kilkakrotnie, ze wskazane obszary dotyczące kwestii 
organizacyjnych leżą w kompetencjach Kierownika SPK i Rada Rodziców nie ma 
możliwości działania w tym obszarze. W związku z nieobecnością pani Kierownik pod 
koniec walnego zgromadzenia Rady Rodziców zostały sformułowane wspólnie 
zapytania rodziców, które mają zostać skierowane do Kierownika SPK na spotkaniu 
przy Prinzregentenstr, 25 marca o godz. 16:15. Pytania te zostały udokumentowane w 
ostatnim punkcie tego protokołu. 

Podczas dalszego przebiegu spotkania poruszono następujące tematy: 

1. Konieczność przeniesienia walnego zebrania Rady Rodziców poza budynek szkoły. 
Przytoczenie korespondencji potwierdzającej zaplanowanie i uzgodnienie terminu i 
planowanego miejsca walnego zebrania RR w dn. 25.03.2017 z Kierownikiem SPKM. O 
zmianie tej decyzji przez p. Kierownik o możliwości odbycia się walnego zebrania RR w 
zaplanowanej sali Prezydium nie zostało przez nią wcześniej poinformowane. Prezydium 
dowiedziało się o tym z wiadomości pani Kierownik o zorganizowanym przez nią w zamian za 
walne zgromadzenie Rady Rodziców spotkaniu 25 marca o godz.16:15 wysłanej do rodziców 
przez nauczycieli poszczególnych klas. 
 
Pani Kierownik odrzuciła tez ponowione zaproszenie pani Przewodniczącej na walne 
zgromadzenie Rady Rodziców. Rada Rodziców ocenia te działania jako celowe 
uniemożliwienie walnego zgromadzenia przez Kierownika SPK Monachium, co jest 
działaniem niezgodnym z prawem. 

2. Wyrażenie zaniepokojenia i obaw zgromadzonych rodziców w związku z sytuacją w szkole. 
Zwłaszcza dotyczy to strony organizacyjnej, warunków bezpieczeństwa, przepływu informacji 
między rodzicami a szkoła. Jeżeli sytuacja zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa nie 
ulegnie poprawie w szybkim czasie część rodziców rozważa konieczność rezygnacji ze 
szkoły. 
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3. Brak podpisanej umowy o wynajmie budynku z jego administratorem jest nie do 
zaakceptowania. Aktualnie brak jest jakichkolwiek informacji na ten temat od Kierownictwa. 
Informacja o kilkukrotnej komunikacji listownej Prezydium RR z Konsulatem RP, Orpeg i 
Kierownikiem SPK. Pismo wystosowane do Kierownika SPK po wskazaniu jej przez Konsulat 
RP jako strony prowadzącej rozmowy z Referatem pozostaje do tej pory bez odpowiedzi.     

4. Zwrócenie uwagi na stopień wyzwania, jakim jest prowadzenie szkoły liczącej ponad 400 
uczniów. Ograniczenie przebywania rodziców i osób z zewnątrz przyczynia się do poprawy 
warunków nauczania oraz chroni przed wtargnięciem obcych osób do budynku szkoły. 

5. Spora część rodziców widzi SPK jako miejsce o funkcjach integracyjnych Polonii w 
Monachium i widzi dużą potrzebę przywrócenia pokoju rodziców. Również jest to ważne dla 
rodziców dojeżdżających z daleka i czekających na dzieci. Poza tym pokój dla rodziców daje 
możliwość kontaktów z innymi rodzicami. Dla rodziców dzieci młodszych umożliwia bliskość 
rodziców w nagłych wypadkach.  

6. Zauważono, że ograniczenia dostępu do budynku (lokal + parking) mają destrukcyjny wpływ 
na komfort psychiczny uczniów klas młodszych, prowadzą do dodatkowego stresu zarówno 
po stronie uczniów, jak i rodziców. Kwestia dostępu do budynku zwłaszcza rodziców klas 
zerowych ma zostać omówiona na oddzielnym spotkaniu z panią Kierownik planowanym na 
1 kwietnia 2017, którego odbycie się ma zostać potwierdzone przez panią Kierownik. 

7. Informacja o propozycji wsparcia w rozmowach z Schulreferatem przez rodzica pracującego 
w strukturach miasta Monachium, jaka została złożona pani Kierownik SPK. 

8. Relacja Przewodniczącej na temat kontaktów Prezydium z Referatem i próbie spotkania się 
razem z panią Kierownik, które to jednak zostały zawieszone wskutek decyzji Referatu. Pani 
Kierownik występuje jako strona w kontaktach z Referatem, nie Rada Rodziców 

9. Przedstawienie wydatków z Funduszu Rady Rodziców od początku roku szkolnego do chwili 
obecnej. 

10. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli gospodarowaniem Funduszem Rady Rodziców za 
rok szkolny 2016/17 przez Komisje Rewizyjna (Dorotę Iciek) w obecności również 
Przewodniczącej Rady Rodziców. Ta dodatkowa kontrola odbyła się na skutek zarzutów pani 
Kierownik o nieprawidłowości prowadzenia i rozliczenia funduszu RR bez jednak podania 
konkretnego powodu tego zarzutu.   

11. Dyskusja na temat kompetencji Rady Rodziców wynikających z ustawy o systemie oświaty. 
12. Powołanie grupy roboczej pracującej nad nową wersją regulaminu. W skład wejdą pani 

Agnieszka Jasińska i pani Danuta Snopek. Pani Jasińska będzie miała możliwość dołączenia 
do tej grupy od maja 2017 roku. 

13. Informacja o rezygnacji członków Prezydium: Katarzyna Kowalczuk i Magdalena 
Felchnerowska. W związku z tym, ze w trakcie walnego zgromadzenia RR w dn. 22.10.2016 r. 
wybrano trzech dodatkowych członków Prezydium, funkcjonowanie Prezydium nie jest 
zagrożone i wybory uzupełniające nie są konieczne. Obecna liczba członków Prezydium 
wynosi 7 osób. 

14. Wniosek o powołanie dodatkowej osoby do Komisji Rewizyjnej w związku z rezygnacją Ilony 
Sajnogi. Obecnie Komisja Rewizyjna składa się z jednej osoby (Dorota Iciek). Zainteresowanie 
ta funkcja wyraziła pani Grażyna Steckert, która podejmie decyzje po konsultacji z panią Dorota 
Iciek. 

15. Planowane są następujące wydarzenia: 
1. Piknik rodzinny w dniu 25 czerwca 2017 
2. Wyjazd do Landshut na Wesele landshuckie w dniu 16 lub 23 lipca 2017. Ze względów 

organizacyjnych konieczne jest zadeklarowanie się rodziców zainteresowanych 
wyjazdem do końca kwietnia 2017. Zgłoszenia będą przyjmowane droga e-mailową 
na adres rada@spkm.net oraz w drodze zapisów na listę, która zostanie udostępniona 
na drzwiach wejściowych do szkoły.  

16. Następne zebranie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 24 czerwca 2017. 
17. Protokół walnego zebrania Rady Rodziców zostanie opublikowany na http://www.polska-

szkola-monachium.info/protokoly 
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18. Rodzice zawnioskowali o poruszenie następujących spraw na spotkaniu organizowanym przez 
Kierownika SPK o godz. 16:15 w lokalu Konsulatu RP przy Prinzregentenstr. 

1. Status umowy o wynajem budynku szkoły, dodatkowo kwestia brakujących 
odpowiedzi na zapytania RR wystosowane w tej sprawie do Kierownik, tutaj w RR 
zgłoszono zastrzeżenie co do nieprzestrzegania urzędowych terminów na 
odpowiedz. 

 
2. Zatrudnienie woźnego w szkole, status umowy zakres obowiązków 

 
3. Zatrudnienie osoby do obsługi Sekretariatu 

 
4. Poszukiwanie rozwiązań co do możliwości wstępu rodziców na teren szkoły w celu: 

 
 Załatwienie spraw w sekretariacie. 
 Bezpośredni kontakt z nauczycielem 
 Spotkania Rodziców na terenie w szkoły np. uroczystości szkolne 
 Pokój dla rodziców 

 
5. Parking dla rodzicow dojezdzajacych z daleka: skierowanie wniosku do Kierownika 

SPK w sprawie rozpoczęcia negocjacji w sprawie używania parkingu, możliwość 
wynajęcia parkingu. 

 
6. Biblioteka: wniosek do pani Kierownik o uzyskanie większego pomieszczenia w celu 

przeniesienia zbiorów, ich rozbudowę oraz utworzenie czytelni przy wykorzystaniu 
części funduszu Rady Rodziców.  

 
7. Wpływ reformy edukacji na SPK Monachium, organizacja przyszłego roku. 

 
8. Organizacja przerw dla dzieci (szczególnie długa przerwa), konieczność przebywania 

dzieci na korytarzu, brak miejsca na posiłek, brak możliwości opuszczenia szkoły. 
 

9. Podręczniki: konieczna jest wcześniejsza informacja dla rodziców umożliwiająca 
zakupy, w jakim terminie może być oczekiwana informacja co do podręczników na 
rok szkolny 2017/18. 


