
                                                   PROTOKÓŁ Nr 2/2016-2017

                 Z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka      

….                                w  Kleszczowie z dnia 17 Listopada  2016 roku.

W dniu 17 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka  odbyło się 

zebranie Rady Rodziców wybranej na rok szkolny 2016/2017.                                                   

Prowadzącą i zarazem inicjatorką spotkania była Pani Dyrektor                                                 

mgr Mariola Świderska-Kulka.                                                                                                    

W zebraniu wzięły udział następujące osoby:

Pani Mariola Świderska-Kulka  Dyrektor szkoły

Pani Agnieszka Kułak  Przedstawiciel klasy  I B

Pani Agnieszka Mazur  Przedstawiciel klasy  II B

Pani Alina Sulikowska  Przedstawiciel klasy  II C

Pan Jerzy Kurdek Przedstawiciel klasy  III A

Pani Lucyna Zybura Przedstawiciel klasy  III B

Pani Katarzyna Górazda Przedstawiciel klasy  III D

Pani Sylwia Nagoda Przedstawiciel klasy  IV A

Pan Karol Jędrzejczak Przedstawiciel klasy  IV C

Pani Aneta Piskorska Przedstawiciel klasy  IV D

Pani Agnieszka Rutkowska Przedstawiciel klasy  V B



Zebranie odbyło się według poniższego porządku obrad:

1. Organizacja i przygotowanie planu  Zabawy Andrzejkowej.
2. Omówienie organizacji  Charytatywnego  Kiermaszu, oraz  dyskusja na temat 

korzyści płynących  z realizacji tej idei.
3. Polemika na temat  nadmiernego wśród dzieci używania telefonów komórkowych w 

szkole.

A.d. 1. W wyniku dyskusji zebrani na spotkaniu rodzice przyjęli, że zaproponowany przez
Panią Dyrektor harmonogram Zabawy Andrzejkowej jest zgodny z oczekiwaniami 
rodziców i dzieci. Zabawa Andrzejkowa odbędzie się w środę 23 listopada 2016, będzie w
dwóch grupach. Pierwszą grupę będą stanowić dzieci z klas I-III, dla nich zabawa 
odbędzie się w godzinach od 11.20 do godziny 13.00. Natomiast dzieci i młodzież z klas 
IV-VI będą uczestniczyły w zabawie w godzinach od 16.30 do 19.00. Zebrani rodzice  
ustalili, że zabawę poprowadzi  DJ i Wodzirej Pan Piotr Pająk.

A.d. 2. Pani Dyrektor omawiając kolejny punkt zebrania, zwróciła uwagę na potrzebę 
pomagania dzieciom z Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. Kiermasz Charytatywny, 
od dwóch lat odbywa się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie i 
przyciąga coraz większą rzeszę ludzi,  którym nie jest obojętny los drugiego człowieka,  
szczególnie małych dzieci.  W związku z tym, że idea Kiermaszu Charytatywnego została 
dobrze przyjęta i spotyka się z tak dużym zaangażowaniem mieszkańców Gminy 
Kleszczów w tym roku w dniu 16 grudnia  w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Kleszczowie odbędzie się kolejna edycja kiermaszu. Pani Dyrektor dziękując za udaną 
współpracę w poprzednich latach jednocześnie  zachęciła wszystkie osoby do 
zaangażowania się w  bezinteresowną pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Dąbrowie 
Rusieckiej.

A.d. 3. Kolejną bardzo istotną kwestią poruszoną przez Panią Dyrektor był rosnący 
problem nadmiernego używania przez dzieci telefonów komórkowych w szkole. 
Używanie telefonu komórkowego w szkole niesie za sobą wiele niebezpieczeństw, 
którymi są:  zbytnia koncentracja ucznia nad wyświetlaczem telefonu i jednoczesna utrata 
kontroli na tym co dzieje się w „rzeczywistym świecie” wokół niego.  Doprowadzić to 
może do wielu wypadków, ale równie często eliminuje dziecko z życia społecznego 
przenosząc je w świat wirtualny w którym traci poczucie czasu. Chorobliwa potrzeba 
trzymania telefonu w ręku i obsesyjne myślenie w czasie lekcji o tym co dzieje się w grze 
internetowej powoduje, że uczeń jest „nieobecny” w klasie, czasem  pobudzony, 
agresywny, czuje niepokój lub lęk.                                                                                         



Zebrani rodzice uznali, że telefony w szkole to nie wyłącznie urządzenia do 
kontaktowania się z rodzicami, mające dawać dziecku poczucie bezpieczeństwa, ale jedna
z przyczyn konfliktów z nauczycielem. Rada Rodziców jednogłośnie opowiedziała się za 
przeciwdziałaniem zjawisku fonoholizmu wśród dzieci i konsekwentnym  wprowadzeniu 
zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w Szkole 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. 


