
        Monachium, dn. 24.03.2017 

Rada Rodziców 

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego 

w Monachium 

c/o Katarzyna Fronczek – Przewodnicząca RR 

Festingstr. 17,  

81479 Monachium 

rada@spkm.net 

 

Rodzice Uczniów Szkolnego Punktu 

Konsultacyjnego w Monachium 

Röntgenstr. 5 ,  

81679 Monachium 
 

Dotyczy: agenda zebrania Rady Rodziców w dn. 25.03.2017 o godz. 09:45 

 

Szanowni Państwo, 

Poniżej znajdą Państwo informacje o zagadnieniach, które zostaną poruszone w trakcie jutrzejszego 

zebrania Rady Rodziców. Spotkamy się  25 marca o godz. 09:45 przed szkołą i wspólnie udamy się na 

miejsce, gdzie odbędzie się zebranie Rady Rodziców. 

Jest nam niezmiernie przykro, iż pomimo naszej prośby Kierownik SPK pani Aneta Lewandowska nie 

zaprzestała działań dezinformujących, co doprowadziło do istotnego pogorszenia sie publicznego 

wizerunku SPK Monachium oraz zaufania do osób, które tą szkołą zarządzają i ją nadzorują.  

Protokół ze spotkania zostanie zamieszczony na stronie Rady Rodziców: http://www.polska-szkola-

monachium.info/protokoly . 

Cele zebrania Rady Rodziców to: 

 przedstawienie najbardziej naglących spraw dotyczących szkoły i Rady Rodziców 

 powołanie grupy roboczej ds. regulaminu Rady Rodziców, dyskusja o składzie, roli, zadaniach i 

kompetencjach Rady Rodziców 

 dalsze kierunki działania Rady Rodziców. 

Poruszone zostaną następujące zagadnienia: 

1. Sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania szkoły mające wpływ na stabilność szkoły 

(umowy na wynajem pomieszczeń szkolnych, zaplecze personalne szkoły) oraz bezpieczeństwo 

dzieci (ubezpieczenie, dostęp do windy dla osób niepełnosprawnych, reagowanie w sytuacji 

zagrożenia), 

2. Sprawy organizacyjne dotyczące zerówek, religii, matematyki -  podstawy funkcjonowania, 

finansowanie, legitymacje, wniosek o oddzielne spotkanie dot. zerówek w dn. 01.04.2017 

3. Organizacja zapisów do szkoły  - terminy, osoba odpowiedzialna, formularze, regulaminy, 

dostępność miejsc, komunikacja do zainteresowanych rodziców, 

4. Organizacja przyszłego roku szkolnego - terminy zajęć, zapewnienie pomieszczeń 
szkolnych oraz kadry pedagogicznej, reforma edukacji i jej wpływ na szkołę, lista 
podręczników, lektur, 
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5. Kalendarium zajęć, uroczystości szkolnych i imprez  - wsparcie rodziców przy 
organizacji apeli i konkursów, dyplomy i nagrody dla uczniów, nagrody na zakończenie 
roku, piknik szkolny w dn. 25.06.2017, wyjazd do Landshut w dn. 16.07.2017 lub 
23.07.2017, 

6. Fundusze Rady Rodziców w tym stan finansow, dotychczasowe i planowane wydatki, 

informacja o wynikach kontroli, status wniosków o dofinansowanie, środki na materialy 

dydaktyczne oraz infrastrukturę szkoły. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych dobrem naszych dzieci i 

prawidłowym funkcjonowaniem szkoły. 

 

 

Z poważaniem 

        Przewodnicząca Rady Rodziców 

        Katarzyna Fronczek 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Kierownik SPK Monachium Aneta Lewandowska 

2. Dyrektor ORPEG Anna Radecka 

3. Konsul Generalny RP Andrzej Osiak 

4. Konsul ds. Polonii Robert Zadura 
 

 
 


