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PROTOKÓŁ nr 2 

Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW  

Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II 

 w Śremie przy ul. Staszica 

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Rodziców: Kinga Szulc. 

1. Zebranie odbyło się 08.11.2022 r. o godzinie 18.00 w świetlicy szkoły. 

2.Ustalenie porządku obrad: 

a) otwarcie zebrania Rady Rodziców, 

b) wybór protokolanta,  

c) przyjęcie porządku obrad,  

d) wolne głosy 

Przewodnicząca stwierdziła, iż obecne jest Prezydium Rady Rodziców w 
składzie: 

Kinga Szulc –Przewodnicząca RR,  

Joanna Czupała –Z-ca Przewodniczącej RR, 

Marzena Jaworska-Skarbnik RR  

oraz inni członkowie Rady Rodziców wg załączonej listy obecności (zał. 
Nr 1) 

Na zebraniu obecny był również dyrektor szkoły Pan Kacper Knyspel. 

Do pt.2 Przebieg obrad: 

a) otwarcie zebrania Rady Rodziców, 

b) wybór protokolanta –wybrano Panią Hannę Grzywaczyk 

c) przyjęcie porządku obrad –porządek obrad został zaakceptowany przez 
zebranych, 

d) wolne wnioski 



Podczas dyskusji z Dyrektorem szkoły poruszono następujące tematy:  

1.Oświetlenie przed budynkiem szkoły –  

Uczestnicy zostali poinformowani przez Dyrektora o planowanym 
oświetleniu od frontu szkoły 

2. Oceny z zachowania –  

Zmienione w tym roku kryteria oceniania zachowania uczniów przynoszą 
pozytywny oddźwięk – jest zdecydowanie mniejsza ilość negatywnych 
incydentów w szkole. 

3. Nauka języków obcych – 

Fakt lokalizacji szkoły się w 30-tys. mieście niewątpliwie wpływa na 
ograniczone zasoby kadrowe, które nie pozwalają na ofertę różnorakich 
języków. 

4. Nauka języków obcych – 

Temat konwersjacji z języka angielskiego jest nadal monitorowany. 
Nauczyciele zespołu języka angielskiego zostali poproszeni o wsparcie 
lekcji konwersacji, tak aby wszyscy uczniowie byli zaangażowani w 
lekcje. Rodzice zwracają się z prośbą, aby lekcje konwersacji nie 
generowały dodatkowych prac domowych dla uczniów. 

Z problemami odnośnie lekcji konwersacji rodzice są proszeni o zwracanie 
się do Dyrektora Jakuba Kozikowskiego, gdyż on współpracuje w tym 
temacie z panem Markiem Taylorem. 

5. Organizacja letnich wyjazdów Euroweek – 

Szkoła przygotowuje się do złożenia rodzicom oferty na letnie wyjazdy 
euroweek. 

6. Betania – 

Prośba rodziców do Dyrekcji o wsparcie przy rozmowach regulujących 
zasady działania jadalni. 

Z obserwacji rodziców jadalnia jest czynna do godz. 15, jednak często już 
ok. 14.15 podłogi są umyte, a krzesełka ustawione na stołach, co nie 
zachęca do odwiedzin, spędzania tam czasu oraz spożywania posiłków.  



Rodzicie zgłosili problem, że nie mogą wejść na stołówkę i spędzić czasu z 
dziećmi, kiedy te czekają np. na szkołę muzyczną. 

Rodzice zwrócili uwagę na niejasne zasady działania abonamentów oraz 
zapisów na obiady – zdarza się, że dzieci nie otrzymują tego dania na które 
się zapisały, nie dostają dania w ogóle, gdyż zapomniały karty, mimo, iż są 
zapisane na abonament. 

Została skierowana prośba do jadalni o wyjaśnienie kwestii działania 
abonamentów. 

Poproszono o umieszczanie jadłospisu na cały tydzień na stronie stołówki. 

7. Klasa I c 

Klasa I c ma swoją salę na pierwszym piętrze, w Sali nr 9, która jest 
przystosowana dla klas nauczania początkowego. Rodzice z klasy 
zgłaszają, że czuliby się bezpieczniej gdyby klasa znajdowała się na dole.  

Edukacja wczesnoszkolna jest niezależna od funkcjonowania całej szkoły, 
nauczyciele sami regulują przerwy i wyjścia. Z przyczyn niezależnych nie 
ma możliwości przeniesienia klasy I c do pomieszczenia na parterze. 

8. Wyjazdy akademickie  

Pan Dyrektor zorientuje się jakie wyjazdy są planowane w najbliższym 
czasie. Przeprowadzenie ok. 10 wyjazdów na rok nie oznacza, iż w 
każdym miesiącu odbędzie się jeden. Czas pandemii zmienił podejście 
niektórych uczelni do wykładów otwartych – takowe skończyły się np. na 
Wydziale Fizyki.  

Rada Rodziców zasugerowała, że można zorganizować wykład w naszej 
szkole i zapraszać prelegentów.  

Od jakiegoś czasu wprowadzono wykłady uczniowskie, podczas których 
uczniowie są prelegentami. 

Wnioski o dofinansowanie: 

- dofinasowanie pracowni kucharskiej – wniosek pani Agaty Drymel – 
pani A.Drymel jest w trakcie ustalania dokładnej kwoty potrzebnej na 
doposażenie pracowni 

- sfinansowanie zakupu odkurzacza do sprzątania po zajęciach – wniosek 
pani Irminy Adamczak – wniosek jednogłośnie odrzucono 



- dofinansowanie upominków dla uczestników międzyszkolnego konkursu 
patriotycznego – kwota 400zł wniosek pani Irminy Adamczak - wniosek 
większością przyjęty – w kwestii dofinansowania konkursu rodzice 
skontaktują się też z Urzędem Gminy z prośbą o przekazanie gadżetów na 
potrzeby konkursu 

- dofinansowanie cukierków w konkursie na najpiękniejszy różaniec – 
konkurs dla klas I-III, w tym roku konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem – kwot 300zł - wniosek przyjęty 

- dofinansowanie nagród w konkursie plastycznym na święto patrona 
Szkocji – wniosek Zespołu Języków Obcych – wniosek przyjęty 

- wniosek o sfinansowanie zakupu biletów na wyjazd na wolontariat do 
Poznania dla 8 uczniów z opiekunem – kwot 280zł - wniosek przyjęty 

- dofinansowanie zakupu artykułów do „różowej skrzyneczki” – wniosek  
pani Anny Rejent – artykułów do higieny intymnej tj. podpasek i 
tamponów – kwota 300zł – wniosek przyjęty 
- dofinansowanie zakupu ławek na zewnątrz – wniosek dyrektora – koszt 
jednej ławki to kwota ok. 500-1000zł – oczekujemy na dokładniejsze 
informacje 
 
 
 
Po wyczerpaniu tematów przewodnicząca zamknęła zebranie. 

Kolejne zebranie wyznaczono na grudzień - dokładana data zostanie 
podana w późniejszym terminie- w sali świetlicy. 

 

 

 

 

Protokolant        Przewodnicząca 


