
 

 

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW  
31/05/2021 
  
przygotowane przez Sekretarza 
RR:  
Marzenę Szydłowską  

Środa, 31.05.2021 r. godz. 18:45  
  

  
Agenda: 
1. Analiza wpłat na Fundusz RR 
2. Dzień dziecka - dofinansowanie  
3. Książki pamiątkowe dla klas 0 
4. Automat i dystrybutor wody na okres próbny tj. VI 2021 
5. Zajęcia dodatkowe w Domu Kultury - opinia 
6. Zakup komputerów do szkoły i tabletów do małej szkoły - info 
7. Stojak na rowery do małej szkoły - info 
8. Szkolny Fundusz Partycypacyjny - projekt we współpracy z MRG 
9. Dofinansowanie warsztatów psychologicznych od września - opinia 
10. Młody Obywatel - warsztaty dla klas VII - VIII - opinia 
11. Wolne wnioski 
 
 
 
SPRAWY BIEŻĄCE  
   

1. Analiza wpłat na Fundusz RR 
Informacje nt. wpłat na Fundusz Rady Rodziców przekazała Przewodnicząca Rady 
Iwona Postek – Turchońska. Przedstawiła zebranym jak poszczególne klasy wpłacały. 
Łącznie na Fundusz RR wpłaciło 539 osób na łączna kwotę: 64 658 zł 
 

2. Dzień dziecka - dofinansowanie 
Zebrani podjęli uchwałę zorganizowania dzieciom dnia z iluzjonistą. Termin zostanie 
wskazany po przedstawieniu propozycji Pani Dyrektor. 
Za - 18 przeciw – 0  wstrzymujące – 2 
 

3. Książki pamiątkowe dla klas 0 
Rada podjęła decyzje o przekazaniu klasom „0” koszy piknikowych w związku z 
końcem roku szkolnego. Taka decyzja podyktowana była czasem pandemii. 
 

4. Automat i dystrybutor wody na okres próbny tj. VI 2021 
Przewodnicząca przedstawiła ofertę od firmy Ovocer dotyczącą postawienia na 
terenie szkoły dystrybutora z wodą oraz dystrybutora do przekąsek. Po merytorycznej 
dyskusji przystąpiono do głosowania: 
Za - 16 przeciw – 3  wstrzymujące – 1 



 

 

5. Zajęcia dodatkowe w Domu Kultury – opinia 
Rada nie pochyliła się nad tematem związanym z zajęciami płatnymi w Domu Kultury. 
Uznano, iż jest to zadanie Gminy. 
 

6. Zakup komputerów do szkoły i tabletów do małej szkoły – info 
Sprawa zakupu komputerów do szkoły została zawieszona, gdyż Pani Dyrektor 
otrzymała informację o możliwym ich nabyciu ze środków unijnych. Sprawa jest w 
trakcie rozpatrywania tym samym ich zakup został odłożony w czasie. 
 

7. Stojak na rowery do małej szkoły – info 
Po rozeznaniu możliwości fizycznych umieszczenia stojaka na terenie małej szkoły a 
w zasadzie ich braku trafnym wydaje się zwiększenie liczby stojaków na terenie dużej 
szkoły. I taka decyzja została podjęta. 
 

8. Szkolny Fundusz Partycypacyjny - projekt we współpracy z MRG 
Mamy już koniec roku i ten projekt winien być skierowany do nowej RR. Jest to projekt 
wart uwagi i będzie przekazany do ew. realizacji w ramach Rady Rodziców na rok 
szkolny 2021/2022. 
 

9. Dofinansowanie warsztatów psychologicznych od września – opinia 
Zdecydowanie RR widzi potrzebę warsztatów dla uczniów, którzy większość roku 
szkolnego przesiedzieli zamknięci w domach. Taka sytuacja może powodować szereg 
zaburzeń i my jako rodzice winniśmy wesprzeć nasze dzieci. 
Głosowanie: 
Za - 19 przeciw – 0  wstrzymujące – 1 
 

10. Młody Obywatel - warsztaty dla klas VII - VIII – opinia 
Mały Obywatel to projekt, który można by realizować, ale już w kolejnych latach. W tej 
kadencji jest już za późno. Jest on zdecydowanie godny uwagi, tym bardziej, że daje 
możliwość edukowania uczniów w temacie ich własnego środowiska – gminy. Pozwoli 
również na aktywizację ich życia społecznego.  
 
Obecnych na zebraniu – 20 osób (lista obecności do wglądu u Sekretarza lub 
Przewodniczącej) 
 

11. Wolne wnioski 
Nikt z zebranych nie złożył wniosku. 
 
O godz. 21:15 Przewodnicząca zakończyła zebranie. 


