
Protokół z zebrania Prezydium Rady Rodziców przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym 

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

w dniu 28 stycznia 2017 

 
część pierwsza:  

 

Uczestnicy: pani kierownik SPKM Aneta Lewandowska, pani Agata Müller (nauczycielka), pani Maria 

Bezuszko(nauczycielka), pani Elżbieta Biegaj(nauczycielka), Pani Ramona Walterbach-Fidantsis 

(bibliotekarka)  

Rada Rodziców: Katarzyna Frączek, Katarzyna Kowalczuk, Tomasz Trusiak, Marek Buczkowski, Lech 

Głowaczewski, Emil Malinowski. 

 
 

 

Przebieg spotkania: 

1. Otwarcie spotkania i wprowadzenie. Katarzyna Fronczek  

 

Agenda spotkania została rozszerzona o następujace zagadnienia: 

 Konieczność usprawnienia komunikacji i współpracy pomiędzy gronem pedagogicznym oraz Radą 

Rodziców 

 Propozycja wspólnego spisania listy potrzeb szkoły, wspólnego ustalenia priorytetów oraz 

zplanowania wykorzystania części budżetu Rady Rodziców (wydatki na pomoce naukowe i 

podręczniki w części 60-70%) 

 

2. Usprawnienie komunikacji i współpracy pomiędzy gronem pedagogicznym a Radą Rodziców 

 Zaplanowano kolejne terminy spotkań w szerszym gronie: 

04.02.2017 godz. 19:00 – spotkanie po zakończeniu rady pedagogicznej, planowani 

uczestnicy: wszyscy nauczyciele oraz całe Prezydium RR 

25.03.2017 godz 17:00 – spotkanie pomiędzy nauczycielami i Radą Rodziców (Prezydium oraz 

Trójki Klasowe) – wstępne miejsce spotkania: sala numer 16 (pani Kierownik potwierdzi 

rezerwacje) 

3. Wspólna praca nad identyfikacją potrzeb szkoły, ustaleniem priorytetów oraz zaplanowaniem wykorzystania 

części budetu Rady Rodziców 

 Podręczniki na bieżący rok - sprawa o najwyższym priorytecie zgłoszona przez nauczycieli oraz 

Panią Kierownik SPK 

 

Uczniowie dwóch klas V oraz II gimnazjum w dalszym ciągu nie posiadają podręczników. Brak 

podręczników wynika z ograniczonych  środków z dotacji MEN, które nie wystarczyły na ich zakup dla 

uczniów szkoły. Brakujące podręczniki dotyczą przedmiotów historia i geografia. 

 

Zagadnienie to było przedmiotem dyskusji Prezydium RR i grona pedagogicznego na przełom ie 

listopada/grudnia 2016. Prezydium RR w porozumieniu z przedstawicielami klas w formie większości 

głosów zdecydowało, że podręczniki powinny zostać zakupione przez rodziców. Taka informacja 

została przekazana do Rodziców. 

 

W chwili obecnej nauczyciele sygnalizują, że uczniowie nie posiadają podręczników w związku z 

czym istotnie utrudniona jest możliwość prowadzenia zajęć. Przedstawiciele Prezydium RR obecni na 

spotkaniu zdecydowali o konieczności weryfikacji decyzji podjętej w grudniu. Ponownie rozważana 

jest sprawa zakupu brakujacych podręczników ze środków Rady Rodziców. 

 



 Konsulat rozważa dotację na zakup książek pana Kosik. Pani Kierownik SPK zaproponowała 

zorganizowanie spotkania z panem Kosikiem na wniosek konsulatu. Organizacja spotkania od strony 

kosztowej wymaga doprecyzowania. Prezydium RR zakłada, że organizacja spotkania jest 

powiązana z zakupem książek i w związku z tym będzie pokryta przez dotację otrzymaną z Konsulatu 

RP. 

 

 Pozostałe potrzeby zostaną zebrane i spisane w trakcie spotkania 04.02.2017. Decyzja o zakupach 

zostanie podjęta po ustaleniu priorytetów oraz wyryfikacji możliwości budzetowych. Niektóre z 

potrzeb wymieniono poniżej: 

 

i. Rezerwa na podreczniki szkolne, ktore nie mogą zostać oplacone z dotacji 

ii. Zakup lektur szkolnych do biblioteki 

iii. Zakup nagród książkowych na zakończenie roku oraz powiązanych z konkursami 

iv. Organizacja przedstawienia Pchła Szachrajka (informacje o prawdopodobnym pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku o dotację) 

v. Wyposażeni kąciku bibliotecznyego: szczegóły przekaże pani Ramona 

vi. Zakup tablic korkowych (p. Mueller) 

 

4. Podręczniki jako podstawowe materiały wykorzystywane w trakcje zajęć lekcyjnych 

 Dyskusja na temat żródleł finansowania zakupu podręczników. Zgodnie z informacja od Pani 

Kierownik środki na podręczniki nie pochodzą z ORPEG i nie dotyczy ich procedura wnioskowania o 

dotacje umieszczona na stronie ORPEG. W związku z tym procedura złożenia wniosku w terminie 

max.25.02.2017 nie może być wykorzystana 

 Dotacje pochodzą z MEN i informacje o ich wysokości są dostępne co roku dopiero na początku 

sierpnia. Pani Kierownik SPK poinformowała o braku możliwości uzyskania informacji o ewentualnych 

brakach w zakresie podęczników w okresie wcześniejszym 

 Pani odpowiadająca za bibliotekę poinformowała o konieczności zabezpieczenia podręczników z 

wyprzedzeniem minimum 2 miesiące  (zrozumiane jako 2 miesiące przed wydaniem książek 

uczniom) z uwagi na proceduralną konieczność rejestracji książek w zasobach szkolnych 

 Prezydium RR zawnioskowało o: 

i.  jak najszybsze przekazanie przez Panią Kierownik otrzymanej informacji o brakujacych 

podręcznikach do  Prezydium RR. Dzięki temu Rodzice będą poinformowani o brakujących 

podręcznikach i będą mogli zakupiś je we własnym zakresie 

ii. Oszacowanie przez panią Kierownik kwoty która mogłaby być zarezerwowana w budżecie 

Rady Rodziców na pokrycie kosztów zakupu brakujacych podręczników 

iii. Wskazanie osoby z grona pedagogicznego, która będzie koordynowała temat 

zapotrzebowania na podręczniki. W przypadku braku takiej osoby informacje będą 

oczekiwane od Pani Kierownik SPK  

 

5. Lektury szkolne 

 Pani odpowiedzialna za bibliotekę poinformowała o konieczności zapewnienia dostępności lektur 

szkolnych w bibliotece. Zgodnie z informacją od pozostałych nauczycielek sprawa jest bardzo ważna 

z uwagi na fakt iż uczniowie klas mają istotne problemy z czytaniem i szkoła powinna zapewnić im 

możliwość dostępu do lektur. Lista z zapotrzebowaniem może być przygotowana przez panią 

Ramonę i przekazana do Prezydium RR. Jest to możliwe dopiero po zakończeniu inwentaryzacji 

biblioteki  (i po otrzymaniu informacj o liscie lektur z MEN ? – do doprecyzowania). 

 

6. Kiermasz książek 

 Pani Kierownik SPK zgłosiła propozycję zorganizowania kiermaszu książek powiązanego z 

organizacja pikniku sportowwego.  

 Kolejną propozycją jest zaangażowanie harcerzy w kiermasz książek. Pani Kierownik SPK 

zadeklarowała, że będzie w tej sprawie rozmawiać z panią J. Fila. 

 

7. Pozostałe dotacje  

 Pani Kierownik SPK potwierdziła złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu książek w wysokości 4 

500 PLN. Wniosek ten został złożony do Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego i jest odrębny od 

wniosku o podstwowe podręczniki kierowanego do MEN. Status wniosku (?? – do doprecyzowania) 



 Pani Kierownik SPK poinformowała, że Konsulat RP w Monachium rozważa decyzję o 

dofinansowaniu zakupu książek pana Kosik, które mają znaleźć się na liście lektur szkolnych. Pani 

Kierownik SPK zaproponowała zorganizowanie spotkania z panem Kosikiem na wniosek konsulatu. 

Organizacja spotkania od strony kosztowej wymaga doprecyzowania. Prezydium RR zakłada, że 

organizacja spotkania jest powiązana z zakupem książek i w związku z tym będzie pokryta przez 

dotację otrzymaną z Konsulatu RP w Monachium. 

 Pani Kierownik SPK poinformowała, że wniosek o dotację na organizację przedstawienia Pchła 

szachrajka został przekazany przez Konsulat do Warszawy i spodziewana jest pozytywna 

odpowiedz. W związku z tym pani Kierownik proponuje, aby Prezydium RR nie zmieniało planów 

dotyczących przedstawienia. Prezydium RR rozważa zmianę w planie budżetowym oraz przekazanie 

części środków z grupy organizacja spotkań na inne potrzeby szkoły, które mogą mieć większy 

priorytet. 

 

8. Czytelnia w bibliotece  

 Zgodnie z wcześniejszą propozycją pani Ramony odpowiedzialnej za bibliotekę Prezydium RR 

rozważa zakup pufek lub innych siedzisk dla dzieci. Dzieci mogłyby spędzać w bibliotece czas wolny, 

na przykład oczekując na zbiórkę harcerską.  Ustalono, że propozycja siedzisk zostanie przekazana 

Prezydium Rady Rodziców przez panią Ramonę.  

 Pani Kierownik SPK poinformowała, że dywaniki, które można wykorzystać w bibliotece są dostępne 

(w pokoju nauczycielskim ??) i nie ma potrzeby ich zakupowania. 

 

9. Konieczność poprawy sytacji dotyczącej kontroli zwrotu książek 

 Pan T. Trusiak zaproponował wprowadzenie tzw. „obiegówki” potwierdzajacej rozliczenie się ze 

szkołą przed uzyskaniem świadectwa lub potwierdzenia o wyrejestrowaniu ze szkoły 

 Pani Ramona poinformowała, że rodzice uczniów korzystających z biblioteki podpisali dokumenty 

upoważniające do obciążenia ich kosztami w przypadku długoterminowych problemów ze zwrotem 

książek do biblioteki.. Rozważane jest wysyłanie indywidualnego maila lub pisma do rodziców w 

przypadku nie zwrócenia książek do biblioteki. 

 Adres mailowy biblioteki to biblioteka.spkm@gmx.de 

 Pani Ramona poinformowała o istnieniu regulacji prawnych, które umożliwiają wnioskowanie zwrotu 

kosztów zniszczonych podręczników 

 Aktualizacja zbioru bibliotecznego w internecie po inwentaryzacji 

 

10. Zapisy do szkoły 

 Prezydium RR poruszyło temat konieczności wczesnego zaplanowania spraw dotyczących zapisów 

do szkoły aby uniknąć utrudnień dla zainteresowanych uczniów i ich rodziców. Zebranie informacji o 

dodatkowych uczniach jest również niezbędne do właściwego oszacowania zapotrzebowania na 

podręczniki. W chwili obecnej niektóre SPK w Niemczech, np SPK w Berlinie już opublikowały 

kompletne informacje o procedurze rekrutacyjnej 

 Pani Kierownik SPK zweryfikuje kwestionariusz osobowy ucznia.  

 Dokumenty zostaną również zweryfikowane przez pana T.Trusiaka (zauktualizowane na stronie 

internetowej). Dalsze szczegóły dotyczące zapisów do szkoły będą omawiane z panią Kierownik SPK 

 

11. Zerówki 

 W grudniu 2016 roku pojawiły się zmiany w zakresie finansowania zerówek. Może to skutkować 

zmianami wpływającymi na finansowanie zerówek w SPK w Monachium. Temat będzie analizowany 

przez Prezydium RR 

 Prezydium RR rozważa wystąpnienie w formie pisemnej do organów panstwowych aby uzyskać 

dodatkowe wyjasnienia dotyczące finansowania.  

 Pani Kierownik SPK przekaże Prezydium RR kopię pisma dotyczącego zerówek wysłaniego do 

ORPEG w roku 2016 

 Zgodnie z informacją od Pani Kierownik SPK istnienie zerówek w szkole jest uzależnione od 

stanowiska ORPEG i odpowiedzi uzyskanej na w.w. pismo 

 Pani kierownik sugeruje wysłanie pisma przez Radę Rodziców do MENu w celu zmiany ustawy. 

Numer ustawy i treść pani Kierownik prześle do Rady Rodziców. 
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 Prezydium RR uważa, że nie istnieją, żadnie postawy prawne do zaprzestania prowadzenia zerówek 

i będzie interweniować w przypadku pojawienia się sygnałów o organiczeniach w funkcjonowaniu 

zerówek. 

 Pani Bezuszko jako osoba prowadząca klasy zerowe została poproszona o kierowanie osób 

zainteresowanych rozmową o zerówkach lub zapisami do zerówek, bezpośrednio do Prezydium 

Rady Rodziców. Adres mailowy: rada@spkm.net 

 

12. Kalendarium – potrzeba aktualizacji na stronie i poinformowania o zmianach rodziców 

 Zajęcia zaplanowane na 29.04.2017 zostaną przeniesione na 01.04.2017, zaraz po uzyskaniu 

potwierdzenia z Referatu für Bildung und Sport o możliwości przeprowadzenia zajęć. 

 

13. Wynejem budynku szkolnego oraz Hausmeister – informacje od pani Kierownik SPK 

 Umowa jest w trakcie negocjacji z referatem i czestniczy w tym Konsulat RP w Monachium oraz 

ORPEG. Spodziewane zawarcie umowy to około połowy lutego (do potwierdzenia) 

 Umowa z Hausmeistrem będzie prawdopodobnie niezależna od umowy na wynajem budynku. 

Propozycja umowy nie została jeszcze przekazana do pani Kierownik SPK przez ORPEG 

 Prezydium RR zaproponowało wsparcie w definiowaniu zakresu obowiązków Hausmeistra. Zgodnie z 

informacja pani Kierownik, do czasu otrzymania umowy z OREPEG nie jest to koniecznie. Z uwagi na 

to, że zakres umowy jest określany przez ORPEG może nie być możliwe wprowadzenie zmian do tej 

umowy. 

 Do chwili obecnej Pani Kierownik SPK otrzymała zgłoszenia od 5 osób zainteresowanych podjęciem 

pracy w charakterze Hausmeistra. Spodziewany termin podpisania umowy z Hausmeistrem to około 

28.02.2017 

 

 

 

mailto:rada@spkm.net

