
 

 

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW  
05.10.2020  
  
przygotowane przez Sekretarza RR:  
Marzenę Szydłowską  

Środa, 05.10.2020 r. godz. 18:45  
  

  
   
Pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 otworzyła Pani Dyrektor 
Dorota Smolińska.  
  
 
SPRAWY BIEŻĄCE  
   
1. Przedstawienie sytuacji z szafkami dla uczniów – w najbliższych dniach, po dostarczeniu 

do wychowawców podpisanych przez ucznia i Rodzica regulaminów korzystania z szafek, 
zostaną uczniom wydane kluczyki. 
  

2. Nauczanie zdalne/hybrydowe – na chwile obecną szkoła nie przewiduje takiego 
nauczania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na kwarantannę Sanepid wysyła 
daną osobę a nie całą szkołę. Dotyczy to osób, które z zakażonym przebywały min. 15 
minut w pomieszczeniu zamkniętym. W naszej szkole nauczyciele ze sobą tyle czasu nie 
spędzają. Podczas przerw są albo z uczniami w Sali, albo na korytarzu, albo w pokoju 
maksymalnie 10 minut. W przypadku pozytywnego wyniku testu na COVID-19 u rodzica, 
nie przekłada się to na pracę całej szkoły. 
 

3. Rozpoczynanie lekcji od 8:10 – nie ma takiej możliwości. Jeśli szkoła ma funkcjonować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczanie musi rozpoczynać się o różnych porach. 
Inną opcją jest wprowadzenie dwuzmianowości: 8:10 oraz 13. 
 

4. Dzień nauczyciela organizowany będzie jak co roku z wyjątkiem braku apelu.  W tym dniu 
odbędzie się ślubowanie pierwszoklasistów. Lekcje będą trwały do godz. 11:30. Świetlica 
będzie czynna do 13:30. W tym dniu nie ma obiadów. 

 
5. W chwili obecnej podjęta została decyzja, iż uczniowie nie będą brali udziału w żadnych 

rozgrywkach międzyszkolnych aż do odwołania. Związane jest to oczywiście z epidemią 
COVID-19. 

 
6. W związku z epidemią w szkole nie będzie odbywał się fluoryzacja. 

 
7. Uruchomione zostaną koła zainteresowań, w tym: polonistyczne, dziennikarskie, 

historyczne, matematyczne. Nauczyciele będą informowali uczniów. 
 

8. W dalszym ciągu obowiązującym strojem w szkole są mundurki. 
 

9. Nauczyciele zwracają uwagą na problemy w starszych klasach (7 i 8). Chodzi o 
zachowanie uczniów w stosunku do rówieśników, nauczycieli oraz pracowników szkoły. 
Związane jest to również z wyglądem uczniów – uczennic: farbowanie włosów, mocne 
makijaże, malowanie paznokci na mocne kolory. 

 



 

 

Po przekazaniu najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem szkoły Pani 
Dyrektor opuściła zebranie pozostając w gabinecie do dyspozycji Rodziców. 
Prowadzenie zebrania przejęła dotychczasowa Przewodnicząca Iwona Postek – 
Turchońska. 

 
1. Przewodnicząca zawiadomiła RR, że zgodnie z rekomendacjami Komisji Rewizyjnej 

zawartymi w Sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli działalności RR m.in. na 
pierwszym zebraniu RR w roku szkolnym Przewodniczący i Skarbnik zobowiązani są do 
przedstawienia sprawozdania z działalności finansowej i statutowej Rady za poprzedni rok 
szkolny. Dodatkowo Komisja Rewizyjna zaleca ograniczenie obrotu gotówkowego oraz 
rekomenduje dokonywanie wpłat na Fundusz RR na konto bankowe Rady. 
 

2. Omówienie finansów Rady Rodziców zgodnie z rekomendacjami Komisji Rewizyjnej. 
Wydatkowanie środków w roku szkolnym 2019/2020 (legenda: punkt budżetowy kwota 
zaplanowana/kwota wydatkowana - dyskoteki szkolne 5 000 PLN/3 200 PLN; Mikołajki 
1 000 PLN/988,23 PLN; projekty szkolne 3 000 PLN/400 PLN; nagrody książkowe na 
zakończenie roku 10 000 PLN/3 794,03 PLN; Dzień Nauczyciela (kosze poczęstunkowe i 
kwiaty) 2 000 PLN/2 274,40 PLN; gigatablety 25 000 PLN/25 089,91PLN; koszty własne 
RR – bank 600 PLN/331,80 PLN oraz serwisy www 800 PLN/616,23 PLN; Zwroty  Premii 
dla klas za terminową wpłatę 12 000 PLN; Inwestycje: bramki zamgławiające (w razie 
upałów; 2 szt. 6 888 PLN, pufy do małej szkoły 1 000 PLN/2 551,02 PLN).  
W związku z wyjątkową sytuacją w drugim semestrze ubiegłego roku szkolnego Wydatki 
na zajęcia dodatkowe przewyższyły dochody z tych zajęć w kwocie 3 816 PLN – różnica 
została pokryta ze składek na Fundusz RR. Przewodnicząca omówiła druk finansowy by 
zapoznać z nim nowych Rodziców. Preliminarz budżetowy na rok szkolny 2020/2021 
zostanie uchwalony na kolejnym zebraniu RR. 
 

3. Wybór nowego Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 
 
Wyłoniono komisję skrutacyjną w składzie: Bartłomiej Brzeziński, Małgorzata Król, 
Elżbieta Krasnodębska - Bujalska. 

 
Zgromadzeni na zebraniu Rodzice zaproponowali kandydatów na: 
- przewodniczącego rady rodziców: 
1/ Iwona Postek – Turchońska 
2/ Rafał Krzyżanowski 
3/ Beata Bieńka 
Każda z ww. osób zabrała głos, aby przedstawić zgromadzonym swoją osobę. 
 
Głosowanie:  
Po przeliczeniu oddanych głosów, komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów: 
W głosowaniu wzięło udział 31 osób.  
Iwona Postek – Turchońska - 19 głosów  
Rafał Krzyżanowski - 11 głosów 
Beata Bieńka – 1 głos 
Tym samym zgromadzeni w głosowaniu tajnym wybrali na Przewodniczącą Rady 
Rodziców Iwonę Postek – Turchońską. 
 
W głosowaniu na zastępcę przewodniczącej wzięło udział 30 osób.  
Anna Durowicz - 10 głosów  
Rafał Krzyżanowski - 17 głosów 
Nieważne głosy - 3 
Tym samym zgromadzeni wybrali na Zastępcę Przewodniczącej Rady Rodziców Rafała 
Krzyżanowskiego. 
 



 

 

Głosowania na pozostałe funkcje w Radzie Rodziców:  
Skarbnik: Marta Rogozińska - jednogłośnie 
Sekretarz: Marzena Szydłowska - jednogłośnie 
Komisja Rewizyjna: Beata Bieńka, Łukasz Sawionek, Anna Durowicz  
Komisja wycieczkowa: Marta Rogozińska, Iwona Postek-Turchońska, Rafał Krzyżanowski 
 

4. Składka na Fundusz RR  
RR jednogłośnie uchwaliła utrzymanie stawki wpłaty na Fundusz RR w roku szkolnym 
2020/2021 - 120 PLN od dziecka. Przedstawiciele klas zobowiązani są do zebrania 
deklaracji rodziców w kwestii wysokości uiszczenia tej opłaty, podając wcześniej 
uzasadnienie i podanie listy rzeczy sfinansowanych w ubiegłym roku szkolnym z tych 
pieniędzy. 

Szczegółowe zasady zwrotów dla klas reguluje Uchwała nr 3 z 7 listopada 2012 r.  –  

http://www.rr.szkola-starebabice.pl/upload/Media/Uchwala_3_-
_o_systemie_zwrotow_dla_klas.pdf 

5. W związku ze zmianami w zabezpieczeniach na serwerach Home.pl, gdzie Rada 
Rodziców, Szkoła i Samorząd Uczniowski mają swoje strony www w bieżącym roku 
szkolnym istnieje konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian a co za tym idzie 
utworzenia nowego interfejsu naszych stron internetowych. Na powyższe działania należy 
zabezpieczyć środki w preliminarzu budżetowym. Przewodnicząca uzyska wstępną 
wycenę tych działań od działu kreacji Home.pl. 

6. Terminarz kolejnych zebrań RR zostanie przekazany po publikacji harmonogramu zebrań 
szkolnych.  
W posiedzeniu RR uczestniczyło 31 osób. Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny 
do Sprawozdania. 
 
O godz. 22:00 Przewodnicząca zakończyła zebranie. 


