
Protokół  z zebrania Rady Rodziców  

 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu 

 

 z dnia 3 marca 2022r.  

 

 

 

 
  Na  trzecim posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 3 marca 2022 r. przyjęto następujący porządek 

obrad: 

 

1. Podsumowanie organizacji Zabawy Karnawalowej – podział zarobionych pieniędzy. 

2. Zebranie opinii na temat jakości nauczania z szczególnym uwzględnieniem  

j. niemieckiego i nauczania dwujęzycznego. 

3. Podsumowanie działań dot. przywrócenia stanu nawierzchni placu zabaw. 

4. Zebranie opinii na temat menu obiadowego i wyżywienia w szkole i przedszkolu. 

5. Zebranie opinii na temat fotografii klasowych wykonywanych w szkole. 

6. Wolne wnioski. 

 

 

Przebieg obrad: 

 

Ad.1 

Z organizowanej Zabawy Karnawałowej uzyskano dochód 1490 zł. Z powodu bardzo małej frekwencji 

cały dochód został wypracowany z loterii fantowej – losów zakupionych przez uczestników zabawy.  

Analizując dochody i planowane wydatki postanowiono wykonać następujące zmiany w preliminarzu 

wydatków Rady Rodziców: 

a) Lp. 44 Komers Kl VIII: 

 Zmiana kwoty z 300 na 500zł 

b) Lp.45  

 Zmiana nazwy zadania na: Dofinansowanie do wycieczki przedszkolaków 

(dofinansowanie środka transportu) 

 Zmiana kwoty  z 300 na 800 zł 

c) Lp.46: 

 Zmiana nazwy zadania na: Dofinansowanie do wycieczki klas I-III (dofinansowanie 

środka transportu) 

 Zmiana kwoty z 1000 na 1500 zł 

d) Lp. 47: 



 Zmiana nazwy zadania na: Dofinansowanie do wycieczki klas IV-VIII 

(dofinansowanie środka transportu) 

 Zmiana kwoty  z 1000 na 1500 zł 

 

 

Zaproponowane zmiany preliminarza wydatków przegłosowano 

Głosy : 15 za. 

 

Ad.2 

W związku z warunkami nauczania z jakimi szkoła musi się zmagać w dobie ograniczeń 

pandemicznych oraz problemami uczniów jakie zauważają rodzice zebrano informacje na temat 

jakości/skuteczności nauczania jak niżej: 

a) spostrzeżenia rodziców dotyczące nauczania j. niemieckiego i nauczania dwujęzycznego: 

• bardzo dobre efekty nauczania w grupach przedszkolnych oraz widoczna praca nauczycieli 

klas 1-3, którzy prowadzą zajęcia w miarę możliwości dwujęzycznie, 

• na lekcjach brak pracy z książką, dzieci otrzymują kserówki do wpięcia do segregatora, więc 

powstała wątpliwość, czy istnieje konieczność zakupu książek do j. niemieckiego na przyszły 

rok, 

• na lekcjach j. niemieckiego, dzieci często nie są w stanie przyswoić bieżącego materiału z 

powodu zbyt małego utrwalenia materiału już przerobionego, który powinny już znać, co z 

kolei powoduje zniechęcenie dzieci do nauki i brak postępów, 

• z powodów jw. materiał z  j. niemieckiego jest zbyt trudny dla dzieci i wydaje się, że 

kontynuowanie programu nauczania wymaga raczej pracy z uczniem na jego poziomie, niż 

wykładanie dalszego materiału do nauczenia.  

Należy zauważyć, że nie wszyscy rodzice podzielają wyżej sformułowane uwagi jednak z relacji 

rodziców wynika, jakby problem ten dotyczył większości dzieci stąd prosimy o zdiagnozowanie 

tego tematu. 

b) nauczanie języka angielskiego - rodzice zwracają uwagę na małe umiejętności dzieci szkolnych z 

tego przedmiotu. Prosi się o rozważenie takiego sposobu działania, aby dzieci traciły jak najmniej 

lekcji w wyniku absencji nauczyciela j. angielskiego oraz nie następowały częste zmiany nauczyciela 

j. angielskiego. 

c) Nauczanie dzieci na kwarantannie – w niektórych klasach były przesyłane przez nauczyciela 

informacje do uzupełnienia podczas nieobecności dziecka w szkole, w postaci instrukcji np.: przeczytaj 

tekst na str….; wykonają ćwiczenie nr…. Na str…; opisz w zeszycie to i to. Taki sposób odrabiania 

zaległości wynikających z nieobecności dziecka w praktyce przekłada się na pracę dziecka zamiast 

bezmyślne przepisywanie ćwiczeń lub tekstu z zeszytu kolegi – rodzice oczekują takiego rozwiązania 



nauki na kwarantannie. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady Rodziców przedstawił bieżące informacje dotyczące renowacja nawierzchni na 

placu zabaw. Z informacji uzyskany z Urzędu Miasta Racibórz wynika, że w marcu zostaną przyznane 

środki w kwocie 125tys. zł na ten cel. Planowany jest kompletny demontaż istniejącego podłoża i 

montaż nowej nawierzchni wraz z podłożem. Planuje się, że prace będą wykonane w mies. 

kwiecień/maj po wyłonieniu wykonawcy robót i zajmą nie dłużej niż 2 tygodnie.  

Rada zwraca uwagę na wyciąganie konsekwencji za niszczenie mienia na terenie placu zabaw, co 

będzie szczególnie ważne po wykonanej renowacji, aby odnowioną nawierzchnię utrzymać w 

odpowiednim stanie przez długi czas. 

 

Ad.4 

W związku z pojawiającymi się sugestiami rodziców zebrano opinie nt. menu obiadowego i 

wyżywienia w szkole i przedszkolu. Podczas dyskusji sformułowano następujące opnie lub wnioski z 

prośbą o rozpatrzenie przez dyrekcję: 

a) zastosowanie zamienników produktów spożywczych dla dzieci które są uczulone, lub nie mogą 

spożywać np. nabiału. Zamiennikiem takim często jest chleb z masłem, jednak zdarza się, że nabiał jest 

podawany kilka dni z rzędu co powoduje zubożenie diety dziecka,  

b) zamiana napoi do posiłków– zamiast kompotu i kawy z mlekiem inne napoje. Podczas dyskusji 

zwrócono uwagę na kawę z mlekiem, która nie jest podawana dzieciom nie spożywającym nabiału. 

c) prosimy o zróżnicowanie menu w szkole, ponieważ niektóre posiłki są zdaniem dzieci niesmaczne – 

coraz więcej rodziców rezygnuje lub ma w planach zrezygnować z obiadów dla dzieci w szkole, 

ponieważ im nie smakują; z tym wiąże się marnotrawstwo jedzenia wynikające ze zwrotów. 

d) prosimy o rozważenie możliwości przekazywania rodzicom w przedszkolu informacji na temat 

ilości zjedzonego posiłku przez dziecko w przedszkolu; np. poprzez tabelkę na gazetce lub informacji 

w szafeczce dziecka (rozwiązanie stosowane w innych przedszkolach). 

Ad.5 

Fotografie szkolne. Omówiono stan aktualny i stwierdzono, że Rada Rodziców chce mieć wpływ na 

wybór fotografa. Na zebraniu podjęto decyzję, że fotografowanie będzie zlecone firmie FotoQbik. 

Firma FotoQbik przekaże jeszcze w tym roku szkolnym nową ofertę. Stwierdzono, że oferta powinna 

zawierać również o dostęp do fotografii w wersji elektronicznej.  

Decyzję dotyczącą wyboru firmy FotoQbik przegłosowano. 

Głosy : 11 ZA. 

Ad.6  

Wolne wnioski: 



a) Rodzice wnioskują, aby wrócił dywan i zabawki do przedszkola – wzorem innych Przedszkoli  

w okolicy.  

b) W związku z dofinansowaniem do książek z j. niemieckiego jakie prowadzi w każdym roku 

szkolnym Rada Rodziców dla dzieci naszej szkoły – prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na 

zakup książek  do końca miesiąca maja. 

c) Rada Rodziców prosi o przekazanie nauczycielom informacji o prowadzonych 

dofinansowaniach jakie wynikają z preliminarza wydatków. Zachęcamy również grono 

pedagogiczne do wnioskowania o dofinansowanie na prowadzenie kreatywnych zajęć z 

dziećmi jak: dofinansowania do materiałów dydaktycznych, do materiałów na wykonanie 

eksperymentów, wizyt ciekawych osób w szkole i przedszkolu itp. 

d) Prosimy o rozważenie zmian w zakresie organizacji doprowadzania i odbieraniem dzieci z 

przedszkola – rodzic chcą wchodzić do szatni w przedszkolu. 

e) Poczęstunki urodzinowe – Rada Rodziców wnioskuje o wystąpienie do rodziców o 

ograniczenie poczęstunków urodzinowych w szkole i przedszkolu. Poczęstunek jaki przynosi 

dziecko z okazji urodzin powinien być symbolicznym akcentem. 

f) Rada Rodziców prosi nauczycieli o przedstawienie propozycji świętowania Dnia Dziecka; 

w tym czy planowane są jakieś zbiorowe, czy indywidualne obchody, jakie atrakcje wchodzą 

w grę, czy konieczne jest zaplanowanie jakichś rezerwacji na tę okoliczność? 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Preliminarz wydatków aktualizacja 03.03.2022r. 

 

Na tym spotkanie zakończono. 

 

 

PROTOKOLANT      PRZEWODNICZĄCY 

        RADY   RODZICÓW 

 

Patrycja Niedziela      Roman Wałach    

 

 

 


