Protokół z zebrania Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza
w Żukowie, które odbyło się w dniu 17 marca 2022r. (spotkanie stacjonarne, w budynku szkoły –
lista obecnych w załączeniu niniejszego protokołu)

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:
1. W związku z zakończeniem kadencji obecnej Dyrektor Szkoły i koniecznym przeprowadzeniem
konkursu na wybór dyrektora jednostki na kolejną 5-letnią kadencję, na ręce
przewodniczącego Rady Rodziców wpłynęło pismo Burmistrza Gminy Żukowo (nr
OZ.2111.7.2022.JD-P z dnia 14.03.2022r.) wskazujące na potrzebę wyznaczenia dwóch
przedstawicieli Rady Rodziców funkcjonującej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żukowie do
komisji konkursowej. W związku z tym poproszono członków Rady o zgłoszenie się
kandydatów. Zgłosiła się pani Katarzyna Byczkowska oraz pan Wiesław Pałka. W związku z
brakiem innych kandydatów rada Rodziców zdecydowała o wskazaniu tych osób do komisji
konkursowej. W sprawie tej podjęto stosowną uchwałę. Rada Rodziców zobowiązała
przewodniczącego do złożenia do dnia 22 marca 2022 do organu prowadzącego stosownego
pisma ze wskazanymi członkami RR oraz wymaganymi dokumentami.
2. Pani Dyrektor omówiła kwestię wpływu obecnej sytuacji napływu do Polski obywateli
zaatakowanej przez Rosję Ukrainy na funkcjonowanie Naszej Szkoły. W związku z decyzją
Burmistrza Gminy Żukowo Nasza Szkoła została zobowiązana do utworzenia dwóch oddziałów
dla dzieci uchodźców z Ukrainy (oddziały przygotowawcze). Obecnie trwa ustalanie grafików
zajęć oraz poszukiwanie osoby znającej język polski i ukraiński do pomocy w porozumieniu się
z tymi uczniami. Osoby mogą wskazać takie osoby, proszone są o kontakt z p. Dyrektor.
3. Podjęto ogólną dyskusję na tematy związane ze szkołą. Poruszono temat niebezpiecznych
sytuacji związanych ze zwiększonym ruchem samochodowym przed godz. 8.00 i o
niebezpiecznych sytuacjach z tego wynikających. Przewodniczący poinformował, że przy okazji
planowanej przez Gminę Żukowo budowie nowej siedziby GOPS (teren przy szkole)
przebudowany zostanie wjazd do szkoły i powstanie zatoka tyku kiss&ride dedykowana
wysadzaniu uczniów z pojazdów, co powinno wpłynąć na poprawę sytuacji. Dodatkowo
bezpieczeństwo na ul. Armii Krajowej mogłoby zostać poprawione poprzez wybudowanie
przez Gminę Żukowo wyniesionego skrzyżowania Armii Krajowej/Prusa. Ponadto Pani
Dyrektor poinformowała o wykonanym na terenie Naszej Szkoły placu zabaw (z prac
pozostałych do wykonania na terenie placu zabaw pozostało wyrównanie nawierzchni) i
przewidywanym na kwiecień oddaniu tego obiektu do użytkowania. Przewodniczący
poinformował także o planowanym na ten rok wykonaniu ciągu pieszego z nowego parkingu
przy ul. Tuwima przez teren szkoły do dworca kolejowego Żukowo Wschodnie. Ciąg pieszy
pozwoli jednocześnie na skomunikowanie dużego parkingu samochodowego z teren szkoły.
Omówiono także sytuację z prawdopodobnym nagrywaniem lekcji przez jednego z uczniów
klas drugich za pomocą urządzenia zamontowanego przez rodzica. P. Dyrektor zobowiązała się
do przeprowadzenia w tym temacie rozmowy z zainteresowanymi osobami.
4. Na tym spotkanie zakończono.

Przewodniczył:
Wiesław Pałka

