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POSIEDZENIE RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6  

IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE 5 maja 2021 r. g. 18.00 

(spotkanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem MS Office 365) 

 

I. Powitanie zebranych i przedstawienie uczestniczących w spotkaniu członków dyrekcji Szkoły; 

podziękowanie za przyjęcie zaproszenia na posiedzenie i obecność. 

II. Ustalenie liczby uczestniczących Reprezentantów klasowych Rad Rodziców – obecni  

na posiedzeniu reprezentanci klas: 1b, 2a, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 7b, 7c, 7d, 

8a, 8b, 8c, 8d tj. 18 reprezentacji na 25 oddziałów ( w tym oddział przedszkolny). 

III. Przedstawienie porządku posiedzenia: 

1. Opinia w sprawie Regulaminu korzystania z indywidualnych szafek szkolnych uczniów 

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie. 

2. Organizacja pracy Szkoły od 17 maja do końca roku szkolnego 2020/2021; 

3. Informacja o postępie prac termomodernizacji prowadzonej przez organ prowadzący 

Szkołę; 

4. Sprawy różne, wolne wnioski, sugestie i uwagi. 

IV. Przebieg posiedzenia: 

Posiedzenie prowadził dyrektor Szkoły.  

Ad. 1. Dyrektor Szkoły nawiązała do projektu regulaminu korzystania przez uczniów  

z indywidualnych szafek szkolnych. Plik projektu został przesłany do konsultacji na adresy 

email członków Rady Rodziców SP6. Uwagi do projektu skierowane przez Reprezentanta 

klasy 1b zostały uwzględnione. Wprowadzona także zmianę dotyczącą korzystania przez 

uczniów z tych samych szafek przez cały okres szkolnej edukacji i nieoddawanie kluczy przez 

uczniów na koniec roku szkolnego. Obowiązek ten dotyczyć ma tylko uczniów klas ósmych 

oraz uczniów zmieniających miejsce nauki. Odpowiadając na pytanie Reprezentanta klasy 6a 

dyrektor doprecyzował rolę pedagoga szkolnego określoną w regulaminie.  

 Rada Rodziców 20 głosami Reprezentantów Rad Klasowych podjęła uchwałę 

pozytywnie opiniującą Regulamin korzystania z indywidualnych szafek szkolnych uczniów 

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie.  

 W tej części spotkania Reprezentant klasy 8d poprosił, aby choć na zakończenie 

Szkoły uczniowie klas ósmych mogli skorzystać z szafek.  
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Ad. 2.   Prowadząca spotkanie omówiła planowany przez MEiN powrót uczniów klas IV-VIII 

do nauki stacjonarnej od 31 maja br. Zgodnie z planem od 17 do 28 maja br. Dyrektor 

nadmieniła, że w drugim tygodniu tego przedziału czasowego w dniach 25-27 maja w Szkole 

odbywać się będzie egzamin zewnętrzny dla uczniów klas ósmych. Zgodnie z planem 

przyjętym uchwałą we wrześniu 2020, dni egzaminu są wolne od zajęć dydaktycznych w SP6. 

Od dnia 17 maja, Szkoła zobowiązana będzie zorganizować pracę dla uczniów klas IV-VIII  

w formule hybrydowej. Zgodnie z zasadą formuły hybrydowej wprowadzonej przez Ministra 

Edukacji i Nauki, dyrektor Szkoły zobowiązany jest organizować zajęcia stacjonarne  

dla uczniów, których liczba nie może przekraczać 50% wszystkich uczniów klas IV – VIII,  

a w zajęciach z wykorzystaniem zdalnych technik i narzędzi kształcenia uczestniczyć ma nie 

mniej niż 50% uczniów tych oddziałów. Dyrektor obrazując kontekst przygotowań 

organizacyjnych do pracy Szkoły w dniach od 17 do 28 maja br. zwróciła się z prośbą  

do Reprezentantów klas IV-VIII, by wyrazili opinię w sprawie powrotu uczniów do zajęć 

stacjonarnych od 17 maja br. W kolejności zabrali głos Reprezentanci klas VIII, a następnie 

Reprezentanci klas od IV do VII. Rodzice uczniów klas IV – VI wyrażali nadzieję i potrzebę 

szybkiego powrotu dzieci do nauki stacjonarnej. Wypowiedzi Reprezentantów klas VIII 

dotyczyły zarówno emocjonalno-społecznych potrzeb uczniów, które mogą być zaspokojone 

powrotem do Szkoły, jak i potrzeby przeciwdziałania zakażeniom covid-19 przed egzaminem, 

polegającym na powrocie do nauki stacjonarnej po egzaminie. Większość wypowiedzi 

Reprezentantów klas IV-VIII dotyczyła między innymi lecz z dużym akcentem obaw dzieci 

związanych z powrotem do Szkoły. Jako źródło niepokojów uczniów Rodzice wskazywali 

niepokój przed sprawdzianami, sprawdzaniem zeszytów i notatek oraz innymi formami 

weryfikowania umiejętności zdobytych przez uczniów w czasie pracy zdalnej.  

 Dyrektor Szkoły poinformowała zebranych na spotkaniu, że poruszane problemy 

omawiane były podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej SP6, a Nauczyciele zapewnią 

uczniom bezpieczny powrót do obowiązków i pracy stacjonarnej ze szczególnym 

uwzględnieniem dobrostanu psychicznego dzieci. Do 17 maja br. zostaną wystawione 

projekty ocen na końcoworocznych. Wychowawcy i Nauczyciele przypomną uczniom  

i ustalą bieżące zasady aktywności szkolnej. Zaplanowane sprawdziany i inne formy 

pomiaru dydaktycznego służyć mają przede wszystkim uczniom jako informacja  

o poziomie ich umiejętności. Na podstawie wyników pomiaru Nauczyciele zaplanują 

pracę od września 2021 r. w sposób umożlwiający zrównoważone i efektywne 

uzupełnienie lub udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiadomości 

programowych. Celem krótkoterminowym przed egzaminem uczniów klas ósmych 

będzie skupienie uwagi na przedmiotach egzaminacyjnych i integracji 

wewnątrzprzedmiotowej podczas zajęć innych niż język polski, język angielski  

i matematyka doskonalących kompetencje polonistyczne, językowe i matematyczne  

z treściami tych przedmiotów.  

 Rodzice z klas I-III wyrazili uznanie dla efektywnej pracy Wychowawców – 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz podziękowanie za organizację nauki i opieki. 

Podkreślono, że dzieci czują się w Szkole dobrze i bezpiecznie.  

Ad. 3. W dalszej kolejności dyrektor Szkoły poinformowała szczegółowo  

o zaawansowaniu prac termomodernizacyjnych oraz stanie warunków lokalowych. 

Zakończone zostały prace wymiany: instalacji co., instalacji wodnej zasilającej hydranty 

p.poż., sanitariaty i kuchnię. W 90% wykonano remont elewacji budynku Szkoły.  

Do końca roku szkolnego wyłączone będzie z użytku  pomieszczenie sali gimnastycznej  

na poziomie podpiwniczenia. Poza pracami objętymi termomodernizacją, przeprowadzony 

został kapitalny remont głównego wejścia do budynku i drobniejsze prace remontowe  

w wejściu wschodnim. W celu zapewnienia higienicznych warunków w stołówce szkolnej 
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wyremontowano i zakonserwowano powierzchnię podłogi. Przeprowadzono liczne prace 

malarskie. Dodatkowym i ważnym przedsięwzięciem w ramach budżetu Szkoły 2020 r., było 

ułożenie nowej sieci internetowej zasilającej przewodami każde z pomieszczeń szkolnych.  

Z powodu braku środków nie został przeprowadzony kapitalny remont placu zabaw „Radosna 

Szkoła”, które ze względów bezpieczeństwa do końca roku szkolnego jest wyłączony  

z użytkowania.  

 Po wystąpieniu dyrektora, jeden z Rodziców zadał pytanie dotyczące planu remontu 

ogrodzenia szkolnego. Odpowiadając na pytanie, dyrektor poinformował, że prace 

termomodernizacyjne prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontu Budynków UM 

Lublin nie obejmują remontu ogrodzenia Szkoły. Potrzeby te uwzględniane są przez Szkołę  

w kolejnych projektach planu finansowego. Przyznany przez organ prowadzący Szkołę plan 

finansowy na rok 2021 r. nie przewiduje jednak tych środków.  

Ad. 4.  W części posiedzenia poświęconej sprawom różnym i bieżącym wnioskom omówiono 

sprawy związane z: 

1) uroczystym zakończeniem roku szkolnego szczególnie uczniów klas ósmych; 

2) uroczystościom I Komunii Świętej uczniów klas trzecich – głos zabrał Reprezentant klasy 

III a; 

3) podziękowano za akceptację i realizację dużego przedsięwzięcia Rady Rodziców, jakim 

jest zakup i wyposażenie Szkoły w indywidualne szafki dla uczniów; 

Na zakończenie głos zabrali wicedyrektorzy SP6 Pani Anna Kalicka i Pan Tomasz Dunaj. 

Spotkanie podsumowało wystąpienie Pani Marty Bulzak, Przewodniczącej Prezydium Rady 

Rodziców, która przedstawiła stan finansów Rady Rodziców oraz podkreśliła potrzebę kolejnych 

przedsięwzięć celowych wzbogacających warunki edukacyjne uczniów SP6. Pani Przewodnicząca 

podziękowała Rodzicom za mijający rok efektywnej współpracy. 

Posiedzenie zakończyła dyrektor Szkoły dziękując Rodzicom za współdziałanie, inicjatywę  

i współtworzenie klimatu przyjaznego edukacji szkolnej w trudnym roku pandemii covid-19. 

 

             


