
06.10.2021, Książenice 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Książenicach 

 

1. Rozpoczęcie spotkania 
2. Wniosek o występienie z zapytaniem do Dyrektora o możliwość i ewentualną formę organizacji 

Jarmarku Świątecznego przy współudziale szkoły. 
3. Przyjęcie Planu Pracy Prezydium i Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 Uchwała Nr 7 

(jednogłośnie – 23 głosy ZA) 
4. Przyjęcie Planu Finansowego na rok 2021/2022 – Uchwała Nr 8 (jednogłośnie – 23 głosy ZA) 
5. Przyjęcie Samodzielności Finansowej Prezydium – Uchwała Nr 9 (jednogłośnie – 22 głosy ZA) 
6. Przyjęcie wysokości sugerowanej składki na Radę Rodziców – Uchwała Nr 10 (jednogłośnie – 

22 głosy ZA) 
7. Omówienie stanu przygotowań do pasowania klas pierwszych. 
8. Wniosek o zwrócenie się do przedstawiciela klas 7B i 4C o rezygnację z reprezentowania jednej 

z klas i zawnioskowanie o wybór nowego przedstawiciela w tejże klasie. Zgodnie z 
regulaminem Rady Rodziców §4 punkt 2, w danym roku szkolnym jeden członek Rady 
Rodziców może być przedstawicielem tylko jednej Rady Klasowej. 

9. Wniosek o zwrócenie się do Dyrekcji o umożliwienie dzieciom wychodzenia na zewnątrz 
podczas przerw oraz udostępnienie siedzisk  (jednogłośnie – 22 głosy ZA). 

10. Wniosek o zaapelowanie do organów szkoły o zmniejszenie częstotliwości sprawdzianów i 
kartkówek w związku z widocznym przeciążeniem dzieci oraz późnymi godzinami zakończenia 
godzin lekcyjnych (jednogłośnie – 22 głosy ZA). 

11. Wniosek o zwrócenie się do Dyrekcji/Rady Pedagogicznej  o wykorzystywanie przez nauczycieli 
e-podręczników i umożliwienie uczniom zostawiania podręczników w domu (jednogłośnie – 22 
głosy ZA). 

12. Dyskusja na temat zasadności oceniania uczniów za brak podręczników. 
13. Wniosek o umożliwienie przekazania prawa głosu członka Rady Rodziców na rzecz innego 

członka danej Rady Klasowej poprzez upoważnienie w formie pisemnej (papierowej lub 
elektronicznej) (jednogłośnie – 22 głosy ZA). 

14. Wniosek o zapytanie do Dyrektora o ogólne warunki współpracy nawiązanej z Fundacją 
Przyjaciele Szkoły Książenice a w szczególności: 
 Czy zajęcia powinny odbywać się w godzinach niedostępnych dla dużej części dzieci w 

związku z systemem zmianowym? 
 Czy zajęcia planowane na boisku będą się tam odbywać niezależnie od warunków 

atmosferycznych? 
(jednogłośnie – 22 głosy ZA) 

15. Wniosek o organizację warsztatów dla klasy 3a dotyczących przemocy i dyskryminacji w 
związku ze zgłaszanym problemem zachowań dyskryminacyjnych wobec dzieci z orzeczeniami.  
Rada Rodziców sugeruje wyczerpanie standardowej ścieżki rozwiązywania problemów  
klasa/Rodzice – Wychowawca - Dyrektor/Pedagog/Psycholog  oraz zwrócenie się z prośbą do 
Dyrekcji o zorganizowanie warsztatów dla wszystkich klas przez Pedagoga i Psychologa 
szkolnego (20 głosy ZA, 2 wstrzymujące się). 



16. Wniosek o zwrócenie się do Rady Pedagogicznej o dostosowanie statutu szkoły do 
obowiązującego Prawa Oświatowego w zakresie wyglądu ucznia. Wniosek o wykreślenie ze 
statutu zapisu o wyglądzie uczniów w odróżnieniu od sposobu ubierania się. (12 głosów ZA, 8 
przeciw, 2 wstrzymujące się). 

17.  Wniosek o zwrócenie się do Dyrekcji o udostępnienie uczniom miejsca do wykonywania prac 
projektowych (jednogłośnie – 21 głosów ZA). 

18. Wniosek o zwrócenie się do Dyrekcji o zorganizowanie wyborów na Rzecznika Praw Ucznia. 
19. Wniosek o zapytanie do Dyrekcji czy rozważany jest podział grup języka hiszpańskiego. 

 

 

Protokół sporządził: 
 

Sekretarz Rady Rodziców 
Anna Adach 


