
 

 
Brwinów, 18.09.2019 

 
 
Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie 

 
 
 

PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY RODZICÓW Z DNIA 17.09.2019 
 
 
W spotkaniu uczestniczyli: 

 
1. Rodzice i opiekunowie (24 osoby, reprezentanci klas: 0b, Ia, Ib, Ic, IIa, IIc, IId, IIIb, IIId, IVb, Va, 

Vb, Vc, Ve, VIc, VId, VIIa, VIIb, VIIIb) 
2. Dyrektor ZSO – Pani Zofia Kowalczyk 
3. Wicedyrektorki ZSO – Pani Anna Zalewska oraz Pani Anna Jackowska 
4. Prezydium Rady Rodziców 

 
Przebieg spotkania: 

 
1. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 

2018/2019. 
 

2. Kinga Matusik, skarbnik Rady Rodziców, sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2018/2019 
oraz stan konta Rady Rodziców na dzień 17.09.2019 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik 
do Protokołu, ponadto zostanie opublikowane na stronie internetowej ZSO w Brwinowie w 
zakładce Rada Rodziców. 

 

3. Uczestnicy spotkania jednogłośnie wybrali Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 
2019/2020 w składzie:  

   

Dariusz Grzegrzółka – przewodniczący 
Łukasz Gełeta – zastępca przewodniczącego 
Iwona Artowicz-Skowrońska – zastępca przewodniczącego 
Małgorzata Kowalska – skarbnik 
Agnieszka Majewska – obserwator 
Daniela Kupis – sekretarz 

 
Informacja o aktualnym składzie Prezydium zostanie opublikowana na stronie 
internetowej w zakładce Rada Rodziców oraz udostępniona na tablicy Rady Rodziców 
w ZSO. 

 
4. Ustalone zostały następujące terminy spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020: 

 
10.12.2019, godz. 18.30 
12.03.2020, godz. 18.30 
12.05.2020, godz. 18.30 

 
Spotkania odbywają się w szkolnej stołówce, już teraz serdecznie na nie zapraszamy. 



5. Wolne wnioski i problemy poruszone przez uczestników zebrania: 
 

 Klubik dla klas 4-8 – przedstawiono planowane wyposażenie klubiku oraz 

przedyskutowano dalsze kroki (m.in. udział uczniów w wyborze gier i pomocy naukowych 

dla klubiku); omówiono godziny pracy klubiku (i konieczność lepszego dopasowania ich do 

potrzeb uczniów) oraz kwestię opieki sprawowanej nad przebywającymi w klubiku; 

 Formy komunikacji z rodzicami – dyskusja dotyczyła usprawnienia procesu komunikacji 

z rodzicami (strona internetowa szkoły, facebook, prostsze komunikaty, wykorzystanie 

innych źródeł informacji); 

 Rozkład jazdy autobusów dla dzieci dojeżdżających z Parzniewa – zgłoszono postulat 

dołożenia dodatkowego kursu ok. godz. 15.30 oraz podkreślono, że kwestie związane z 

ustalaniem rozkładu jazdy należą do kompetencji urzędu gminy; 

 Stołówka – zgłoszono prośbę o lepsze dopilnowanie dzieci w trakcie przeprowadzania ich 

ze świetlicy na stołówkę; 

 Nowy wykonawca zdjęć szkolnych – przedstawiciel COMO STUDIO złożył ofertę, do 

której dołączył propozycję, aby Rada Rodziców podjęła się dystrybucji zdjęć w zamian za 

25% dochodu za zdjęcia przekazane jako darowizna dla Rady Rodziców; do oferty 

dołączono portfolio studia; 

 Świetlica dla klas I – złożono wniosek o lepszą organizację zajęć dla dzieci na świetlicy, 

dostosowanych do ich wieku i zainteresowań, w tym więcej wyjść na plac zabaw (a nie tylko 

na teren obok świetlicy); ponadto poproszono o bardziej przyjazną i służącą dzieciom 

atmosferę na świetlicy i nastawienie opiekunów; 

 Drzwi w toaletach – zgłoszono problemy związane z zamykaniem drzwi w toaletach, 

szczególnie dla młodszych dzieci (prośba o sprawdzenie); 

 Źródełka wody pitnej w szkole – zgłoszono prośbę o zainstalowanie w szkole 

źródełka/źródełek z wodą pitną, jako rozwiązania wygodnego dla uczniów, promującego 

picie wody i higienę (źródełka są pokryte warstwą antybakteryjną, istnieje możliwość 

instalacji urządzenia pozwalającego także na napełnianie bidonów i butelek); wskazano, że 

dotychczas stosowane w szkole rozwiązania (woda w kranach, na świetlicy czy na 

stołówce) nie wydają się satysfakcjonujące i wygodne dla wszystkich uczniów. 

 
 
 
 
Sporządziła: Daniela Kupis, sekretarz 


