
Rada Rodziców SP 5 w Pruszkowie  

Protokół nr 3 2019/2020  Zebrania Rady Rodziców z dnia 15/10/2019 

 

Zebranie poprowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Sylwia Krzywkowska-Gugała. 

Przez pierwszą część zebrania obecna była Pani Dyrektor Aneta Pawłowska, która powitała 

nowych członków Rady Rodziców oraz nowo wybrane Prezydium. 

Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich na uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Jana 

Paderewskiego z przekazaniem sztandaru w dniu 08.11.2019 r. W tym dniu nie ma zajęć 

lekcyjnych.  

W toku zebrania omówiono poniższe tematy: 

 Dwie oferty firm wstawiających automaty z przekąskami. Rada Rodziców podjęła 

decyzję o wyborze firmy, która wstawi automat, jednocześnie zainstaluje „źródełka” z 

pitną wodą na terenie szkoły. Firma ta przekazywać będzie darowiznę na rzecz szkoły 

/ Rady Rodziców. 

 Tarcze/przypinki wręczone pierwszoklasistom bardzo się spodobały. Ustalono, że w 

dniu nadania imienia szkole taką przypinkę dostanie każdy uczeń na pamiątkę tego 

wydarzenia.  

 Prośba o wygenerowanie kodów na elektroniczne podręcznik w większości 

przedmiotów została spełniona.  

 Sprawa klasy 2A (integracyjnej). Inne klasy, w których sa dzieci z orzeczeniami mają 

nauczyciela wspomagającego oraz zajęcia WF i j. angielski podzielone na grupy. 

 Boisko ze względów bezpieczeństwa i przypadków dewastacji przez osoby z zewnątrz 

jest tymczasowo zamykane poza godzinami pracy szkoły. Dochodziło do interwencji 

policji – nieskutecznie. Dodatkowy monitoring na terenie boiska może by pomógł.  

 Ogrodzenie szkoły (pismo do Prezydenta Pruszkowa) 

 Przeniesienie stojaków na rowery na pas zieleni przed szkołę – potrzebna byłaby 

kratka na trawnik (zwolniłoby to miejsca parkingowe) 

 Prezenty na Dzień Edukacji Narodowej (3 duże kosze z „łakociami” dla dyrekcji, 

nauczycieli oraz pracowników administracji – koszt 560,-) 

 Tarcze / przypinki dla „Pierwszaków” koszt 3,50/szt. Zakupiono 200 szt. 

 Sprawa deklaracji wpłat na fundusz Rady Rodziców po 0 zł. Dyskusja, dlaczego w 

tym roku deklarowano zerowe, lub mniejsze wpłaty? 

 „Mikołajki” – akcja Mikołaja, który 06.12 wita dzieci przed szkołą rozdając cukierki. 

 Zakończenie 8 klas (na pamiątkę otrzymaliby pamiątkowe fotoksiążki)  

 Propozycja zmian „Dni Otwartych” na Zebrania 

 Sprawa „wejść” i „wyjść” do szkoły rodziców oraz osób „z zewnątrz”  

 Zaplanowano kolejne zebranie Rady na 19/11/2019.  

Protokołował: Piotr Kowalski 

 


