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Sprawozdanie z zebrania z rodzicami wychowanków
Młodzieżowego Domu Kultury nr 2,
które odbyło się w dniu 28 września 2020 o godz. 18.00
Porządek i przebieg spotkania:
Powitanie uczestników.
Odczytanie pisma przewodniczącego, skierowanego do rodziców w formie
zaproszenia
- na protokolanta wybrano panią Katarzynę Tracewską — Rećko.
Dyrektor przedstawił uczestnikom zebrania organizację pracy placówki:
Prezentacja programów i imprez środowiskowych MDK nr 2 na rok szkolny
2020/2021, zostają umieszczone na stronie placówki i będą uaktualniane
Plan nadzoru pedagogicznego i plan działań dyrekcji i placówki na kolejny rok
szkolny,.
Harmonogram spotkań Rady Rodziców (przesyłany drogą elektroniczną) i
informacje o dniach wolnych w MDK nr 2 w roku szkolnym 2020/2021, do
wiadomości na stronie
Rozszerzone informacje o kołach i sekcjach, uczestnikach i intensywności
organizowanych przedsięwzięć: 103 koła zainteresowań, ponad 1600 dzieci, średnio
kilkanaście a nawet kilkadziesiąt imprez miesięcznie, łącznie z oddziałami na ul.
Karpackiej w SP nr 56 i ul. Średniej w SP nr 36 (biblioteka literatury fantastyki).
e.) Praca placówki w okresie pandemii (nauczanie zdalne) oraz w okresie reżimu
sanitarnego (w czerwcu i okresie letnich wakacji)
f) Sukcesy wychowanków:
tenis stołowy

- medale mistrzostw województwa .,

plastyka

- nagrody i wyróżnienia w konkursach wojewódzkich
i ogólnopolskich,

tańce

- nagrody i wyróżnienia w konkursach wojewódzkich
i ogólnopolskich, nie doszedł do skutku a planowany
udział w międzynarodowym konkursie poza granicami kraju

zajęcia teatralne

- nagrody i wyróżnienia w konkursach wojewódzkich
i ogólnopolskich,

zajęcia wokalne

- nagrody i wyróżnienia w konkursach wojewódzkich
i ogólnopolskich,
- medale mistrzostw Bydgoszczy i województwa,

karate
szachy

- medale mistrzostw Bydgoszczy i województwa, oraz

udział w Finale Mistrzostw Polski oraz Olimpiadzie juniorów i juniorek.
h) remonty i inwestycje w placówce:
sala baletowa — założenie klimatyzacji,
remont kapitalny Sali teatralno-muzycznej,
doposażenie placu zabaw w nowe urządzenie (trampolina dla dzieci
młodszych)
Położenie chodnika wzdłuż boiska wielofunkcyjnego (ciąg komunikacyjny) i
odnowienie budynków gospodarczych
4. Dyrektor zaprezentował plany placówki na przyszły rok oraz podziękował za
pomoc w realizacji następujących działań:
scena widowiskowa — jest cały czas na etapie przetargowym,
budowa placu wodnego z fontanna w miejscu po basenie będzie realizowana
równolegle z rozbudowa sceny widowiskowej.
Złożony został wniosek projektu zagospodarowania terenów zielonych i
rekreacyjnych na terenie naszej placówki do BBO, głosowanie w listopadzie.
5. W wolnych głosach i wymianie doświadczeń z dotychczasowych prac w Radzie
Rodziców i współpracy rodziców z nauczycielami i dyrekcją:

zaprezentowano przykłady współpracy w kołach i przy imprezach oraz wyjazdach
grupowych,
zatwierdzono zmiany we wpłatach na niektóre koła zainteresowań
b) odbyła się dyskusja na temat wyróżnienia — „Honorowy przyjaciel MDK nr2" i
„Honorowy uczestnik MDK nr2", oraz ocenę działań nauczycieli przez Radę
Rodziców,
omówiono propozycje prowadzonych działań środowiskowych — 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,
„Słońce świeci dla wszystkich dzieci" jako festyn z okazji dnia dziecka w naszej
placówce.
6. Przedstawiono również sprawy trudniejsze, czy może bardziej złożone:
sposoby pracy w reżimie sanitarnym czy skuteczność pracy zdalnej,
realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego placówki.
sposoby poszukiwania sponsorów okazjonalnych i stałych z zainteresowaniem
i zaangażowaniem rodziców, wpływy z 1% i korzyści z Bydgoskiego Budżetu
Obywatelskiego
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.
W związku z faktem, że nie wszyscy członkowie Rady Rodziców, którzy pracowali w
niej w ubiegłym roku wyrazili chęć dalszej pracy na rzecz społeczności lokalnej MDK
nr2 dokonano wyborów uzupełniających i zmian w przydziale sprawowanych funkcji.
Pełny skład Rady Rodziców w załączniku. Na koniec dyrektor podziękował za
przybycie i udział w efektywnych zebraniu.
Protokół przygotowała — sekretarz Rady Rodziców - Katarzyna Tracewska - Rećko

