
Protokół z walnego zebrania Rady Rodziców 

w dniu 14 listopada 2015 r. 

 

1. Wystąpienie pani kierownik Anety Lewandowskiej dotyczące bieżącej sytuacji szkoły. 

− informacja o zakazie przebywania rodziców w czasie zajęć lekcyjnych na terenie szkoły 

− informacja o regułach dotyczących bezpieczeństwa, m.in. o zakazie opuszczania terenu 

szkoły przez uczniów w czasie zajęć (informacja ta będzie rozesłana mailowo do rodziców) 

− informacja o możliwości utworzenia świetlicy i zatrudnienia opiekuna 

− apel o punktualne odbieranie dzieci po zajęciach 

2. Tematy poruszone w ramach pytań do p. kierownik 

− opiekunem dzieci w świetlicy musi być osoba z wykształceniem pedagogicznym 

− wątpliwość dotycząca tego, czy zakaz przebywania rodziców na terenie szkoły obowiązuje 

w weekend; istnieją w tej sprawie sprzeczne informacje (kwestia ma być sprawdzona) 

− kwestia poszukiwania nowej siedziby naszej szkoły i uzyskania pomocy ze strony konsulatu 

− wniosek o stworzenie zespołu zajmującego się znalezieniem nowej siedziby szkoły 

3. Sprawozdanie z pracy RR w roku szkolnym 2014/2015 – Joanna Plewa 

− opis imprez dofinansowanych ze środków Rady Rodziców, m.in. mikołajki, Little Lab, 

Legendy Marka Luzara 

− sprawozdanie z wizyty przedstawicieli ORPEG-u 

− kwestia organizacji pikniku sportowej w starej lub nowej formule − razem z SV Polonia lub 

samodzielnie (wciąż do dyskusji) 

− podziękowanie dla rodziców za pomoc w organizacji święta nadania naszej szkole im. 

Tadeusza Chciuka-Celta; podsumowanie przedsięwzięcia 

− kwestia powtórnego uczestnictwa przedstawicieli naszej szkoły w Dniu Polskim w 2016 r. 

− zakup książek 

4. Sprawozdanie finansowe – Iwona Temporale-Gavras 

− wydatki RR w 2014/2015 – prawie 25 tysięcy euro 

− w tym 10 tysięcy euro przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli 

− całe sprawozdanie finansowe – do wglądu  

5. Wybory nowej Rady Rodziców 

− zgłoszenia do trójek klasowych i wybór Prezydium 

Skład Nowej Rady Rodziców (konkretne funkcje – poza funkcją przewodniczącego i Komisji 

Rewizyjnej − zostaną jeszcze ustalone) 

Skład Prezydium: 

Przewodniczący Rady Rodziców – Marek Buczkowski 

Pozostali członkowie: 

Katarzyna Dell, Emil Malinowski, Tomasz Trusiak, Iwona Temporale-Gavras, Magdalena 

Felchnerowska, Tytus Felchnerowski 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ilona Harat-Sajnoga, zastępca – Wojciech Grądalski 

6. Organizacja mikołaja 

− rozdanie upominków (do 5 euro na dziecko) odbędzie się 5 grudnia, zakupu prezentów 

podjęły się p. Katarzyna Kowalczuk i p. Monika Oleszczuk 

 

7. Kwestia opieki nad dziećmi pozostającymi w szkole po zajęciach lub przed nimi, które czekają 

na swoje rodzeństwo. 



− konieczność wysłania przez p. kierownik pisma do ORPEG-u dotyczącego konieczności 

zatrudnienia opiekuna z wykształceniem pedagogicznym 

− podjęcie decyzji o tym, że do czasu przejęcia przez MEN finansowania kilku godzin pracy 

pedagoga, będzie ona finansowana ze środków RR 

 

Protokół sporządziła 

Magdalena Felchnerowska 


