
Protokół z zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie, 

które odbyło się 9 stycznia 2020 r. 

 

W zebraniu uczestniczyło osób 32 osoby, co stanowiło quorum. Osoby zastępujące: 

- p. Monika Polisiakiewicz (zastępstwo za p. Annę Zielińską) kl. I c 

- p. Magdalena Kantor (zastępstwo za p. Magdalenę Olszewicz-Wątorską) kl. 8a 

- p. Paulina Bartnik (zastępstwo za p. Annę Cioczek-Czuczuwar). 

1. Przewodnicząca Rady Rodziców powitała zgromadzonych, tj. rodziców oraz Dyrektora ZS 

12 w Lublinie p. Lucjana Miciuka. Przedstawiła zebranym harmonogram zebrania. Odbyło 

się głosowanie nad jego zatwierdzeniem harmonogramu. Wyniki: 

za przyjęciem harmonogramu – 32 osoby 

przeciwko przyjęciu harmonogramu – 0 głosów  

wstrzymało – 0 głosów. 

2. W dalszej kolejności odbyło się przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady 

Rodziców. Wobec braku zastrzeżeń odbyło się głosowanie. Wyniki: 

za przyjęciem protokołu – 32 osoby 

przeciwko przyjęciu protokołu – 0 głosów  

wstrzymało – 0 głosów. 

3. Kolejnym problemem poruszanym podczas spotkania byłą organizacja zabawy choinkowej 

dla uczniów. Ustalono, że odbędzie się dnia 6 lutego 2020 r. Godziny: 

- klasy 1-3: godz. 15.00-16.45 (przerwa 15.45-16.00) 

- klasy 4-5: godz. 17.00-18.45 (przerwa 17.45 – 18.00) 

- klasa 6-8: godz. 19.00-21.00 (przerwa 19.45-20.00). 

Za oprawę muzyczną odpowiadał będzie DJ Joker. Ustalono, że zostaną zorganizowani 

animatorzy, aby umilić dzieciom zabawę. 

4. Najważniejszym punktem zebrania było odniesienie się Pana Dyrektora do pisma Rady 

Rodziców z dnia 26 listopada 2019 r. Pani Agnieszka Ciszewska poinformowała, że Rada 

Rodziców nie otrzymała odpowiedzi. W dalszej kolejności głos zabrał Pan Dyrektor Lucjan 

Miciuk, który poinformował, że przygotował odpowiedź. Odczytał swoje pismo. Wynikało 

z niego, że problem narkotyków i e-papierosów nie istnieje. Regulamin telefonów jest 

umieszczony na stronie i to rodzice odpowiadają za korzystanie z urządzeń mobilnych 

w szkole. Migracja uczniów jest niewielka, gdyż wynosi około 2 %. W minionym roku 

szkolnym było 2 laureatów i 27 finalistów olimpiad.  
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 Z wypowiedzi Pana Dyrektora wynika, że nauczyciele odchodzą z własnej woli. Pani 

Drobek szukała pracy już dużo wcześniej. A Pani Knopik podjęła taką decyzję z powodów 

osobistych. Rodzice nie posiadają wiedzy, aby oceniać kompetencje pań Wicedyrektor. 

W ocenie Pana Dyrektora posiadają wszelkie kompetencje, aby mogły sprawować tę funkcję. 

Dyrektor nie może ingerować w strój podwładnych. Dyrektor zarzucił Przewodniczącej Rady 

Rodziców, że rozsyła pismo rodzicom i mediom. 

 Poproszony o złożenie pisma rodzicom, Pan Dyrektor odpowiedział, że na pewno tego 

teraz nie zrobi. Może uczyni to po feriach. 

5. Wypowiedź Dyrektora spowodowała pytania ze strony rodziców. Dotyczyły one sprawy 

monitoringu. Pan Dyrektor nie odpowiedział na pytanie, klucząc i zarzucając rodzicom, 

że to z ich winy jest ograniczony dostęp do monitoringu.  

Rodziców interesował problem motywowania nauczycieli i próby zatrzymania 

najlepszych nauczycieli w szkole. Pan Dyrektor nie udzielił odpowiedzi na pytania. 

Pani Alicja Żórawska – Sagan zgłosiła, ze uczniowie klas starszych palą papierosy 

w męskich toaletach. Pan Dyrektor odpowiedział, że są czujniki dymu w niektórych toaletach. 

Rodzice zaproponowali, żeby zakupić czujniki do wszystkich toalet (nawet przy 

współfinansowaniu Rady Rodziców). 

Rodzice chcieliby większej kontroli osób wchodzących do szkoły. Nie możliwości 

zamknięcia drzwi. Jedna z obecnych zgłosiła możliwość zaangażowania strażnika  

miejskiego. Rada Rodziców otrzymała informację, że nasza szkoła nie otrzyma, bo nie ma 

problemów. 

Pan Dyrektor oskarżył Panią Przewodniczącą o pomówienia i nieodpowiednie 

zachowanie. Nie uczynił tego w sposób kulturalny. 

6. Pan Dyrektor zwrócił się do rodziców, aby wypowiedzieli się w sprawie zorganizowania 

balu uczniów klas ósmych w szkole. Rada rodziców odmówiła zabrania stanowiska, gdyż nie 

jest organizatorem imprezy. 

Poruszony został problem opieki na przejściach. Zgłoszono pomysł, aby zmienić godziny 

pracy osobom za to odpowiedzialnym. Tzn., że nie będzie pilnowane przejście przy 

ul. Kasztelańskiej, a będą wydłużone godziny pracy do 17.00. Wyniki: 

za zmianami godzin pracy – 32 osoby 

przeciwko zmianom godzin pracy – 0 głosów  

wstrzymało – 0 głosów. 

7. Po opuszczeniu zebrania przez Pana Dyrektora rodzice byli zbulwersowani zachowaniem 

i tonem wypowiedzi Pana Lucjana Miciuka. Ustalono, że termin zebrania kolejnego zostanie 
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podany później. Najważniejsze jest otrzymanie odpowiedzi na złożone pismo. Na tym 

zebranie zakończono. 

 

 

Protokołowała  

Monika Rybak         Agnieszka Ciszewska 

 

Sekretarz Rady Rodziców                        Przewodnicząca Rady Rodziców 

 

Załączniki: 

- lista obecności 

 

 

 

 


