
Lublin, 31.01.2019 r. 

Protokół z zebrania Rady Rodziców 
w dniu 30.01.2019 r. 

 
Przewodnicząca Rady Rodziców SP6 Pani mgr Marta Bulzak przywitała zebranych. 

1. Pani Przewodnicząca poruszyła na wstępie sprawę zakupu mundurków wspominając 

o kłopotach z płatnością za mundurki. 

2. Pani Dyrektor mgr Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk powitała zebranych i poinformowała 

o nasilającym się problemie używania i niewłaściwego wykorzystania (filmowania 

i rozpowszechniania nagrao wideo wykonanych za pomocą urządzeo z opcją rejestracji 

obrazów i dźwięków – głównie telefonów komórkowych). 

Jednocześnie Pani Dyrektor skierowała do Rodziców pytanie o propozycje sposobów 

rozwiązania tego problemu. 

3. Zaproponowano: 

3.1. działania podnoszące świadomośd prawidłowego wykorzystania w/w urządzeo na terenie 

Szkoły oraz przeciwdziałania uzależnieniom od tych urządzeo i gier komputerowych. 

Pani Dyrektor wyjaśniła, że Szkoła organizuje liczne lekcje i zajęcia pozalekcyjne w celu 

omawiania tego tematu, informowania o konsekwencjach i zagrożeniach. Szkoła oferuje 

stale pomoc pedagoga. Jednak Szkoła ma ograniczone możliwości w zakresie kierowania 

uczniów uzależnionych na badania specjalistyczne. W stosunku do uczniów z widocznym 

uzależnieniem można zastosowad jedynie procedurę zapisywania uwag i kierowania 

informacji do rodziców o potrzebie badao specjalistycznych. Na badania takie 

doprowadzid może ucznia jedynie rodzic lub opiekun prawny. Szkoła może ewentualnie 

kierowad zawiadomienia do Kuratorium; 

3.2. wspólne zebranie rodziców i dzieci na początku drugiego semestru (propozycja Pani 

Dyrektor); 

3.3. deponowanie telefonów komórkowych w Sekretariacie Szkoły 

i zapisanie prawa nauczycieli do deponowania tych urządzeo w Statucie Szkoły, 

Podjęto głosowanie w sprawie wprowadzenia tego zapisu w podpunkcie 6, punktu 14, 

paragrafu 41 Statutu Szkoły: 

„W przypadku naruszenia wyżej wymienionych zasad nauczyciel ma prawo zdeponowad 

urządzenie na terenie szkoły. Zdeponowane urządzenie może odebrad rodzic/opiekun 

prawny.” 

Rada Rodziców zdecydowaną większością głosów opowiedziała się za wprowadzeniem w/w 

zapisu do Statutu. Na 21 obecnych osób dwadzieścia (20) głosowało TAK, jedna (1) osoba 

głosowała NIE. 

4. Pani Dyrektor wspomniała o trudnościach z zapewnieniem bezpieczeostwa uczniów 

wychodzących na zewnątrz szkoły podczas przerw, przypadkach włamao jak również 

o problemie z wizytami młodzieży nie uczącej się w Szkole SP6. Wskazała na potrzebę 

wynajęcia firmy ochroniarskiej. Przy miesięcznym koszcie ochrony wynoszącym około 

6 tysięcy złotych, przy około 600 uczniach, wiązałoby się to z kosztem 10 zł miesięcznie od 

każdego ucznia. Po rozważeniu tej sprawy na zebraniach rodziców poszczególnych klas 

i uzyskaniu akceptacji sprawa powinna zostad omówiona na zebraniu Rady Rodziców 

z zamysłem wprowadzenia ochrony od przyszłego roku szkolnego. 

5. Pani Dyrektor wspomniała, że w Szkole odbyło się spotkanie z młodzieżą w sprawie zasad 

i norm obowiązujących w Szkole sprawdzające stopieo zorientowania młodzieży w zapisach 

Statutu Szkoły 



6. Członek Rady Rodziców przekazał pytanie Rodzica z reprezentowanej przez Niego klasy 

o możliwośd organizowania przez Szkołę wyjazdów w ramach tzw. Zielonej Szkoły. Pani 

Dyrektor poinformowała, że Szkoła nigdy nie organizowała takich wyjazdów 

oraz przypomniała, że organizacja wycieczek z powodu konieczności przetargów jest bardzo 

utrudniona. 

7. Pani Dyrektor mgr Anna Kalicka poinformowała o tym, że opłacone obiady często nie są 

wykorzystywane i Szkoła musi płacid za ich utylizację. Przekazała prośbę o kontrolowanie, 

przypominanie i zachęcanie uczniów do regularnego spożywania posiłków. 

8. Zapytano o sprawę utrzymania rozpoczynania zajęd lekcyjnych w przyszłym roku od godziny 

7.30. Pani Dyrektor Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk wyjaśniła, że zajęcia w przyszłym 

roku powinny także zaczynad się o 7.30, gdyż liczba oddziałów zmniejszy się tylko o jeden, 

a w godzinach porannych odbywają się zajęcia dodatkowe. 

9. Zgłoszono prośbę o przestrzeganie zasad bezpieczeostwa podczas wjeżdżania na parking 

i parkowania przed Szkołą oraz nie blokowanie wjazdu dla karetek. 

10. Zapytano o szansę na pozostawianie obuwia w szatni lub w innym miejscu w Szkole. Pani 

Dyrektor poinformowała, że niestety nie jest to możliwe. 

 

Protokół sporządziła 

 

Jolanta Jaroszuk-Ściseł  


