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PROTOKÓŁ NR 2 
z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 38 w Krakowie 

z dnia 23 października 2019 r. 
 

Zebranie rozpoczął Pan Szymon Kawa – przewodniczący Rady Rodziców. Po 

oficjalnym powitaniu wszystkich obecnych, Pan Szymon Kawa przedstawił do 

zatwierdzenia protokół z poprzedniego posiedzenia (z dnia 24 września 2019). Został 

on przyjęty bez uwag. 

 

Następnie Rada Rodziców przeprowadziła głosowanie uchwały: 

• 1/10/2019 

Dofinansowanie zakupu książek do szkolnej biblioteki w wysokości 1000 zł 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSZYSTKICH: 13 

 

 

W kolejnej części spotkania zostały podjęte następujące tematy: 

• Informacja o budżecie uczniowskim 

Dotychczas zgłoszone propozycje to: 

• radiowęzeł – pomysł klas 8. 

• wzory matematyczne na progach schodów – ze względu na niski koszt 

wykonania, Dyrekcja zrealizuje projekt we własnym zakresie 

• oczyszczacze powietrza – projekt odrzucony ze względu na duży koszt 

utrzymania (coroczna wymiana filtrów oraz zwiększone zużycie energii 

elektrycznej) 

• skatepark – bardzo przemyślany i dobrze przygotowany projekt 

wykonania skateparku na placu przed szkołą, niestety nierealizowalny 

ze względu na własność gruntu (Skarb Państwa) 

W związku z małą liczbą zaakceptowanych projektów do głosowania, termin 

przesyłania propozycji został przedłużony. 

• Możliwość wsparcia finansowego remontu biblioteki i sali gimnastycznej 



Koszt remontu biblioteki jest dość wysoki głównie ze względu na zakres prac. 

Oprócz wymiany regałów planowana jest także wymiana podłogi i oświetlenia 

oraz modernizacji stanowisk komputerowych. Jako Rada Rodziców postaramy 

się rozeznać nasze możliwości wsparcia finansowego. Rozważamy wsparcie 

zakupu profesjonalnych regałów archiwalnych (przejezdnych), co dałoby 

więcej miejsca dzieciom na czytelnię. 

Koszt remontu sali gimnastycznej jest z kolei nieporównywalnie większy niż 

biblioteki szkolnej. Prawdopodobnie trzeba będzie również zmodernizować 

instalację wentylacyjną. Jako Rada Rodziców najprawdopodobniej nie 

będziemy w stanie wspomóc finansowo tej operacji. 

• Koszty ksero 

Na skrzynkę Rady Rodziców zostało wysłanych kilka głosów o wysokich 

opłatach za ksero. Postaramy się dowiedzieć od szkoły, ile materiałów jest 

miesięcznie kserowanych na potrzeby uczniów oraz jaki byłby koszt zakupu 

lub leasingu nowego (bardziej ekonomicznego) urządzenia. Do tematu 

wrócimy, gdy już będziemy w posiadaniu w.w. informacji. 

• Przygotowanie uczniów do konkursów 

Na zebraniu kilkoro przedstawicieli klas podniosło problem z przygotowaniem 

uczniów do olimpiad/konkursów. Jak się okazuje, wiele rodziców jest 

zmartwionych brakiem kółek przedmiotowych oraz niechęcią nauczycieli do 

pomocy bardziej uzdolnionym uczniom w rozwoju ich zainteresowań i 

umiejętności. Jako prawdopodobną przyczynę został wskazany brak sal 

lekcyjnych (ze względu na obowiązującą dwuzmianowość) oraz wytyczne 

trwającego strajku nauczycieli. 

Jedna z propozycji rozwiązania problemu to ufundowanie przez Radę 

Rodziców nagrody dla nauczycieli, którzy będą najlepiej przygotowywać do 

olimpiad (np. największa liczba olimpijczyków w roku szkolnym). 

Planujemy powrócić do tematu na następnym zebraniu w obecności Dyrekcji. 

• Kiermasz świąteczny 

Ze względu na duże zainteresowanie w latach poprzednich, Rada Rodziców 

zdecydowała o kontynuowaniu tradycji Kiermaszu Świątecznego. Zostanie 

jednak wprowadzony limit ręcznie wykonywanych przedmiotów przez klasę do 

3 sztuk. Padła również propozycja: ograniczenia jakościowego do jednego 

rodzaju (np. kartki świąteczne lub pierniki), przygotowywania przedmiotów na 



lekcjach plastyki oraz przeprowadzenia konkursu na najlepsze rękodzieło (z 

rozwiązaniem zaraz przed występem chóru szkolnego). Przedstawiciele mają 

rozeznać temat w swoich klasach. 

Proponowanym terminem odbycia się kiermaszu jest 12 grudnia (czwartek), 

musi on jeszcze zostać skonsultowany z Dyrekcją. 

   

 

Na koniec ustalono wstępny termin najbliższego zebrania Rady Rodziców: 14 

listopada 2019 o godz. 17:00. 

 

Na tym zakończono zebranie Rady Rodziców. 

 

Protokół sporządził 

 

Damian Rawski 

Sekretarz RR 
 


