
 
SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

06.03.2017 
 

Sekretarz 

Anna Warzycha-Druzd 

pierwszy termin, wtorek 06.03.2017 r. godz. 18:45 

drugi termin, wtorek 06.03.2017 r. godz. 19:00 

 

 

 

 Zebranie Rady Rodziców zostało zorganizowane i przeprowadzone przez Anię Durowicz – Za-
stępcę Przewodniczącego RR. 
 
Omówiono SPRAWY BIEŻĄCE: 

 

1. Forma zbiórki 1% dla naszej szkoły-decyzja w formie Uchwały 
 
W wyniku głosowania jednomyślnie (19głosów/19) postanowiono o utrzymaniu zbiórki 1% 
podatku dla naszej Szkoły za pośrednictwem Fundacji Rodzice Szkole 

 
2. Postanowiono o wydatkowaniu kwoty uzyskanej w ramach akcji 1% Dla Mojej Szkoły za 2016r- 

15.885,60 zł 

 
Przewodnicząca RR zaproponowała aby za tą kwotę zakupiono dwie tablice interaktywne. Po 
krótkiej dyskusji, jednomyślnie ustalono, że zgodnie z umową zostanie skierowany wniosek do 
Fundacji Rodzice Szkole o finansowanie takiego zakupu. Podjęto stosowną uchwałę nr 2/2016 

 
3. wsparcie szkoły: dodatkowe koszty wprowadzenia dziennika elektronicznego, doposażenie 

świetlicy 
W rozmowie z Przewodniczącą, Pani Dyrektor zaproponowała, aby RR ze zgromadzonych fun-
duszy od rodziców zakupiła switch niezbędny do uruchomienia dziennika elektronicznego – po 
dłuższej dyskusji RR pozytywnie zaopiniowała zakup switcha do kwoty 4000zł. Postanowiono  
również, że na prośbę Kierownika świetlicy P. Marzeny Nowak z pieniędzy RR zakupiona zo-
stanie wiata chroniącą przed słońcem dzieci na placu zabaw – po podaniu kosztów przedsię-
wzięcia sprawa zostanie poddana głosowaniu na kolejnym zebraniu. 

 
4. Wydatki na doposażenie pracowni przedmiotowych 

 
RR pozytywnie zaopiniowała konieczność doposażenia pracowni przedmiotowych (chemia, fi-
zyka) - po podaniu kosztów przedsięwzięcia sprawa zostanie poddana głosowaniu na kolejnym 
zebraniu. 
 

5. 1% list do Rodziców 
 



2 z 3 

Ustalono, że wykonaniem plakatu zajmą się dzieci na zajęciach z malarstwa – Karina Grygielska 
skontaktuje się z  Panią prowadzącą zajęcia. Plakat zostanie zamieszczony na stronie Szkoły 
oraz porozwieszany w całej szkole w miejscach widocznych, na tablicach ogłoszeń. 

 
6. Tablica informacyjna RR i storna www 

 
Na tablicy oraz na stronie internetowej RR należy zaktualizować informacje - osobą odpowie-
dzialną za tablicę jest Anna Warzycha-Druzd, strona www Mariola Bitner, Karina Grygielska. 
 

7. Zajęcia dodatkowe 
Sprawa zajęć dodatkowych jest monitorowana na bieżąco przez  Karinę Grygielską. Skarbnik 
Marta Rogozińska zaproponowała, iż przygotuje zestawienie wpłat za zajęcia i kosztów na ko-
lejne zebranie RR. 
 

8. Fundusz składek 
Skarbnik Marta Rogozińska przedstawiła zestawienie wpłat od rodziców. Większość klas wpła-
ciła składki w terminie i otrzymała zwrot premii. Wyjątkiem jest klasa Ib, która nie zgłosiła 
swojego przedstawciela do RR – Przewodnicząca skontaktuje się z wychowawcą klasy. Nie wy-
płynęły też wpłaty od klasy 5d. 
 

9. Harmonogram spotkań 

Termin kolejnego zebrania RR ustalono na ….2017r. 

Zebranie Rady 2016/2017 Zebranie z rodzicami 

28 marca 2017 03 kwietnia 2017 

27 kwiecień 2017 08 maja 2017 

30 maja 2017  

 

10. Frekwencja 

W posiedzeniu RR uczestniczyło 19 osób. Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny do 
Sprawozdania. 


