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Sprawozdanie z zebrania z rodzicami wychowanków 

Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, 

które odbyło się  w dniu 22.11.2017 o godz. 16.30 

Porządek i przebieg spotkania: 

Powitanie uczestników. 

Odczytanie pisma przewodniego, skierowanego do rodziców w formie 

zaproszenia 

- na protokolanta wybrano panią  Katarzynę  Tracewską  - Rećko. 

Dyrektor placówki przedstawił  uczestnikom zebrania następujące 

zagadnienia: 

plan imprez MDK nr 2 na rok szkolny 2017/2018, 

dodatkowe imprezy do końca roku szkolnego (imprezy z planu 

miesięcznego), 

harmonogram i informacje o dniach wolnych w MDK nr 2, 

rozszerzone informacje o kołach i sekcjach, uczestnikach i intensywności 

organizowanych przedsięwzięć: 105 kół  zainteresowań, ponad 1500 dzieci, 

ś rednio kilkanaście a nawet kilkadziesiąt imprez miesięcznie, łącznie z filią  na ul. 

Karpackiej w gimnazjum nr 20, 

sukcesy wychowanków: 

tenis stołowy 	- medale m. województwa i czołowe miejsca w Polsce, 

szachy 	 - medale m. Bydgoszczy, województwa i awanse do 

finałów m. Polski, 

plastyka 	 - nagrody i wyróżnienia w konkursach wojewódzkich i 

ogólnopolskich, 

tańce 	 - nagrody i wyróżnienia w konkursach wojewódzkich i 

ogólnopolskich, 

zajęcia teatralne - nagrody i wyróżnienia w konkursach wojewódzkich i 

ogólnopolskich, 



zajęcia wokalne 	- nagrody i wyróżnienia w konkursach wojewódzkich i 

ogólnopolskich, 

karate 	 - medale mistrzostw Bydgoszczy i województwa, 

f) remonty: 

sala gimnastyczna, wymiana okien, roletek i drzwi w celu 

polepszenia standardu placówki i prowadzenia zajęć, 

sala plastyczna — adaptacja z mieszkania służbowego na pracownię  
plastyczną  z piecem do wypalania gliny. 

4. Dyrektor zaprezentował  plany placówki na przyszły rok oraz podziękował  

za pomoc w realizacji następujących działa ń : 

scena widowiskowa — głosowanie w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim, 

boisko wielofunkcyjne (zgoda na budowę  i projekt) - obecnie czekamy 

na podpisanie umów z wykonawcami, 

doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej, po ogłoszeniu wyników 

z BBO; rozmawiano o moż liwościach i propozycjach urządzeń  na tych 

obiektach. 

5. Dyrekcja przedstawiła w skrócie finanse placówki a skarbnik Rady Rodziców 

sprawozdanie finansowe z 1% podatku dla MDK nr 2: 

dyrektor podziękował  za zaangażowanie w zbieraniu ś rodków z 1% poprzez 

fundację  „Młodzi — Młodym" i „Partnerstwo"; 

dokona ł  analizy pozyskiwania środków w Urzędzie Miasta tzw. granty 

oświatowe, Urzędzie Marszałkowskim, Kuratorium, u sponsorów i partnerów 

MDK nr 2 i sekcji MKS Enndek; 

dyrektor przedstawił  również  plan na przyszły rok przygotowań  do Projektu 

25/75 na remont holu głównego i sal dydaktycznych. 

6. W wolnych głosach i wymianie doświadczeń  z dotychczasowych prac w 

Radzie Rodziców i współpracy rodziców z nauczycielami i dyrekcją: 

a) zaprezentowano przykłady współpracy w kołach i przy imprezach oraz 

wyjazdach grupowych, 



b) omówiono propozycje prowadzonych działań  ś rodowiskowych - pchle 

remanenty, spotkania kulinarne, festyn ze wskazaniem na zdrowie, 

bezpieczeństwo i profilaktykę  z tym związaną, zabawa karnawałowa dla dzieci i 

jeżeli będą  chętni dla dorosłych, zajęcia zumby dla dorosłych, impreza 

charytatywna z klubem zdrowego żywienia i klubem fitness z trampolinami, 

nasze „Serduszko dobre i Ty masz" czy poradnictwo zawodowe - spotkanie z 

przedstawicielami wybranych zawodów. 

7. Przedstawiono również  sprawy trudniejsze, czy może bardziej złożone 

(reforma edukacji): 

statut MDK nr 2 (chociaż  obecnie nie ma nowych ramowych 

statutów); 

program profilaktyczno-wychowawczy placówki. 

8. Uzupełniono skład Rady Rodziców i powołano nowego 

wiceprzewodniczącego Rady Rodziców. W nowym gronie omówiono 

propozycje Rady Rodziców MDK nr2: 

propozycja Rady Pedagogicznej o podziale ś rodków finansowych 

dotychczas 30% nauczyciele mogą  wydatkować  na dzia łalność  
kół  bez uzgodnienia, 

nowa propozycja to 50% wydatkowania bez uzgodnienia. 

Dotychczas nie było problemów z wydatkowaniem większej ilości środków 

przez nauczycieli. 

W toku rozmów uczestników zebrania i wymianie doświadczeń  z wydawanych 

ś rodków i potrzeb dotychczasowych oraz planach na kolejne lata (np. dłuższe 

wyjazdy na konkursy) postanowiono zwiększyć  kwotę  do 40%. 

W części końcowej przy kawie i słodkościach można było porozmawiać  o 

sprawach bieżących, przyszłości działalności placówki czy o postępach swoich 

dzieci i podopiecznych w kołach. 

Na koniec dyrektor podziękował  za przybycie i udział  w efektywnym zebraniu. 

Rada Rodziców 
Młodziezowego Durriu Kultury nr 2 
ul. Leszczyńskiego 47, z35-137 Bydgoszcz 

NIP 953-243-60-56 

Protokołowała 

Katarzyna Tracewsłka - Rećko 
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