
 

Protokół z walnego zebrania Rady Rodziców przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym 

im. Tadeusza Chciuka-Celta  

przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium  

w dniu 22 października 2016 

 

 

1. Otwarcie zebrania. Głos zabrały osoby reprezentujące grono nauczycielskie: Adriana Karczewska, 

Elżbieta Biegaj, Natalia Piątek-Bukała. Sprawdzenie listy obecności Trojek Klasowych 

upoważnionych do glosowania. Wystąpienie Pani Kierownik SPKM Anety Lewandowskiej oraz 

dotychczasowego Przewodniczącego Rady Rodziców Marka Buczkowskiego. 

Uczestnicy: trójki klasowe oraz Aneta Lewandowska, Marek Buczkowski, Katarzyna Dell, Ilona 

Sajnoga. 

Lista obecności trójek klasowych w osobnym załączniku. 

 

2. Sprawozdanie z działalności Prezydium RR oraz z działalności finansowej Rady Rodziców za rok 

2015/2016 – Katarzyna Dell/Marek Buczkowski. 

 

3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i przyjęcie uchwały o trybie głosowania – Marek Buczkowski 

Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Ilona Szabińska, Aleksandra Hanisz, Katarzyna Dell 

 

4. Na drodze tajnego głosowania wybrano Prezydium Rady Rodziców na rok 2016/2017 w 

następującym składzie: 

 

Przewodnicząca: Katarzyna Fronczek 

Z-ca Przewodniczącej: Magdalena Felchnerowska 

Sekretarz: Emil Malinowski 

Z-ca Sekretarza: Tomasz Trusiak 

Skarbnik: Katarzyna Dell 

Z-ca Skarbnika: Katarzyna Kowalczuk  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Dorota Iciek 

Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej: Ilona Sajnoga 

Pozostali członkowie Prezydium Rady Rodziców: Marek Buczkowski, Lech Głowaczewski, Ilona 

Szabińska. 

5. Dyskusja i głosowanie w sprawie formy wyrażenia szacunku i podziękowania dla nauczycieli za ich 

w pracę w Dniu Nauczyciela  i na koniec roku szkolnego.  

Decyzja o dalszym postępowaniu zostanie podjęta w terminie późniejszym - podczas 

kolejnego zebrania Prezydium Rady Rodziców. 

 

6. Dyskusja i głosowanie w sprawie wynagrodzenia za zastępstwo dla nauczycieli, a w szczególności 

zastępujących Panią Kierownik Anetę Lewandowską podczas jej uczestnictwa na Walnym Zebraniu 

oraz podczas Ślubowania Pierwszoklasistów. Przedstawiono argumenty, decyzja o dalszym 

postępowaniu zostanie podjęta w terminie późniejszym - podczas kolejnego zebrania 

Prezydium Rady Rodziców. 



 

7. Dyskusja i głosowanie w sprawie opłacenia plakatu patrona Punktu Konsultacyjnego z pieniędzy 

Rady Rodziców. Poprzedni uległ zniszczeniu. Przedstawiono argumenty, decyzja o dalszym 

postępowaniu zostanie podjęta w terminie późniejszym -podczas kolejnego zebrania 

Prezydium Rady Rodziców. 

 

 

8. Dyskusja na temat zasad zgłaszania wniosków o finansowanie przez Radę Rodziców spotkań z 

ciekawymi ludźmi (w szczególności ewentualne wynagrodzenie za odbyte już spotkanie i 

prezentacje nowej książki p. Steur), pokrywania kosztów organizowania uroczystości, nagród dla 

uczniów oraz innych materiałów przydatnych dla zorganizowania imprez lub funkcjonowania 

szkoły. Przedstawiono argumenty, decyzja o dalszym postępowaniu zostanie podjęta w 

terminie późniejszym – podczas kolejnego zebrania Prezydium Rady Rodziców. 

 

9. Szkoła ma być zamknięta dla rodziców po odprowadzeniu dzieci do klasy i przed odebraniem 

dzieci zaraz po zajęciach. Dyskusja z uwzględnieniem:  

a) Kto jest odpowiedzialny za egzekwowanie tego zakazu? Pani Kierownik ustali, czy 

Hausmaister powinien przebywać w dniu zajęć w szkole. 

b) Przebieg ewakuacji uczniów ze szkoły w razie niebezpieczeństwa (pożar). Pani Kierownik 

poinformowała, że symulacja akcji ewakuacyjnej szkoły z dziećmi i gronem 

pedagogicznym jest zaplanowana dwa razy w roku. Terminy oraz plan tych akcji 

zostanie przedstawiony Prezydium RR. 

c)     Rozwiązania dotyczące miejsca pobytu dla rodziców dojeżdżających, którzy czekają na 

zakończenie lekcji swoich dzieci.     Przeprowadzenie ankiety w celu ustalenia 

zapotrzebowania. W zależności od wyników – wypracowanie rozwiązań. 

d)   Podjęcie kroków w celu uzyskania długoletniej umowy wynajmu pomieszczeń szkolnych w 

ilości uwzgledniającej dynamikę rozwoju Szkoły – zaangażowanie w te działania ORPEG-u, MEN-u, 

Senatu. Konkretne wnioski dotyczące dalszego działań w tych sprawach. 

Przedstawiono argumenty, decyzja o dalszym postępowaniu zostanie podjęta w terminie 

późniejszym – podczas kolejnego zebrania Prezydium Rady Rodziców. 

 

10. Dyskusja i podjęcie decyzji na temat wprowadzenia kaucji przy zapisach do biblioteki w celu 

lepszego egzekwowania zwrotu książek lub kompensaty za zagubione lub zniszczone 

egzemplarze. 

Pani Kierownik przedstawi RR konkretną propozycję. 

 

11. Sformułowanie wniosku do pani Kierownik SPKM o przedstawienie w określonym terminie 

koncepcji dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w szkole. 

Pani Kierownik prześle koncepcję bezpieczeństwa do RR. 

 

12. Podjęcie decyzji na temat formy wniosku do pani Kierownik o udzielenie informacji dotyczącej 

zakresu i wysokości finansowania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przez ORPEG. W 

szczególności chodzi o wyjaśnienie sprawy pokrycia kosztów zastępstwa nauczycieli, pomocy 

dydaktycznych, materiałów biurowych oraz innego sprzętu. 

Decyzja o dalszym postępowaniu zostanie podjęta w terminie późniejszym - podczas 

kolejnego zebrania Prezydium Rady Rodziców. 

 



13. Projekt imprez w bieżącym roku szkolnym (piknik rodzinny, przedstawienie teatralne dla dzieci, 

zaproszenie autora książek – p. Kosik – na spotkanie z dziećmi, akademia z okazji 11 listopada, 

zabawa andrzejkowa, urodziny Patrona Szkoły, Mikolaj, kolędowanie, inne projekty). Ustalenie 

organizatorów tych imprez, jak również określenie zakresu pomocy RR w ich zorganizowaniu. 

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za opracowanie wniosków o dofinansowanie do 25.10.16.  

Pan Kosik nie zostanie zaproszony w bieżącym roku szkolnym. 

RR prześle prośbę o dofinansowanie przez Konsulat następujących projektów, w 

następującej kolejności : 

1. Przedstawienie teatralne „Pchła Szachrajka”. 

2. Piknik Rodzinny. 

Termin do 25 października 2016 roku! 

Ślubowanie Pierwszoklasistów odbędzie się w dniu 12 listopada. Zakup dyplomów i biretów 

organizuje pani Aneta Lewandowska. Rachunki zostaną pokryte przez RR. Szacunkowy 

koszt: 100 Euro. 

 

14. Wolne wnioski, uwagi : 

a. W przypadku problemów technicznych (obsługa urządzeń, pomoc przy 

przenoszeniu stołów etc.) przy których konieczna jest pomoc, jeden z nauczycieli 

zostanie wyznaczony do kontaktów z RR – Pani Kierownik poinformuje o wyborze 

RR. 

b. Konieczne jest wypracowanie rozwiązania dla kwestii publikacji zdjęć z uroczystości 

na stronie szkoły. Rozwiązanie powinno usatysfakcjonować wszystkich rodziców. 

Pomysły do dalszej dyskusji: 

– dzieci, na publikację wizerunku których nie ma zgody, otrzymałyby szarfę lub 

kotylion umożliwiający szybką ich identyfikację,  

– potencjalne uzyskanie zgody na kolportowanie zdjęć w obrębie klasy. 

c.  Pani Aneta Lewandowska przygotuje informację dotyczącą podręczników, które nie 

są dotowane przez MEN (geografia, historia klasy 5 i 6 podstawowa oraz 1 i 2 

gimnazjum) i przedstawi propozycję dotyczącą odkupienia ich i dołączenia do 

zbioru bibliotecznego. Pani Aneta mianuje również spośród pracowników SPK 

Monachium osobę odpowiedzialna za koordynacje kwestii podręczników dla 

wszystkich klas w celu uniknięcia co roku powtarzającego się problemu brakujących 

podręczników (w szczególności: ustalenie zapotrzebowania, zamówienie 

podręczników z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, tak żeby dotarły na czas 

do uczniów, wykorzystanie używanych podręczników przez następne roczniki). 

d. Pani  Kierownik Aneta Lewandowska ma czas dla rodziców podczas każdego zjazdu 

w szkole przed rozpoczęciem zajęć, między 9.00 a 10.30 oraz po zakończeniu zajęć, 

czyli wg obecnego planu 14.10 do 16.40. 

 

15. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków. 


