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przygotowane przez:  
Marzenę Szydłowską  

poniedziałek 15.10.2019 r. godz. 19:00  

Pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 otworzyła Pani Dy-
rektor Dorota Smolińska. Niestety Pani Dyrektor była niedysponowana i musiała 
opuścić zebranie.  

Następnie głos zabrała dotychczasowa Przewodnicząca Iwona Postek - Turchońska, 
która wyjaśniła, czym zajmuje się Rada, jaka jest jej rola oraz odczytała listę obec-
ności nowych członków.  

SPRAWY BIEŻĄCE  

1. Wybór nowego Prezydium Rady 
Wyłoniono komisję skrutacyjną w składzie: Arkadiusz Kantorski, Marta Jaskowska. 
Jako pierwszy o głos poprosił Rafał Krzyżanowski, który zgłosił swoją osobę na 
przewodniczącego RR a następnie głos zabrała Iwona Postek – Turchońska, zgło-
szona kandydatka na przewodniczącą. Każdy z kandydatów przedstawił swoje zda-
nie na temat funkcjonowania Rady Rodziców w szkole. Dodatkowo IPT przedstawiła 
zakres działania RR regulowany przepisami prawa oraz zaapelowała do ogółu repre-
zentantów klas, niezależnie od wyniku wyborów, o rzeczywiste reprezentowanie inte-
resów klas, o przekazywanie klasom tematów prac RR, o informowanie o bieżących 
wydatkach - zgodnie z podsumowaniem, otrzymanym przed zebraniem z rodzicami, 
konsultowanie z klasami pomysłów na projekty, które mogłyby zostać zrealizowane w 
szkole.  

Głosowanie: Po przeliczeniu oddanych głosów, komisja skrutacyjna ogłosiła następu-
jące wyniki wyborów:  
Przewodnicząca: Iwona Postek – Turchońska - 16 głosów na 26 głosujących Wice-
przewodniczący: Rafał Krzyżanowski - 10 głosów na 26 głosujących, 
    Anna Tymko 
Skarbnik: Marta Rogozińska - jednogłośnie 
Sekretarz: Marzena Szydłowska - jednogłośnie 
Komisja Rewizyjna: Beata Bieńka, Łukasz Sawionek, Damian Paja  
Komisja wycieczkowa: Marta Rogozińska, Iwona Postek-Turchońska, Monika Pie-
trzykowska 



2. Składka na fundusz RR 

RR jednogłośnie uchwaliła utrzymanie stawki wpłaty na fundusz RR w roku szkolnym 
2019/2020 - 120 PLN od dziecka. Przedstawiciele klas zobowiązani są do zebrania 
deklaracji rodziców w kwestii wysokości uiszczenia tej opłaty, podając wcześniej uza-
sadnienie i podanie listy rzeczy sfinansowanych w ubiegłym roku szkolnym z tych 
pieniędzy. Utrzymana zostaje też możliwość uzyskania premii dla klas, które wpłacą 
minimum 90% deklarowanej kwoty do 30.11.br. Marta Rogozińska przygotuje ujedno-
liconą tabelkę dla wpłacających klas. 

W zeszłym roku szkolnym (koniec sierpnia 2019 r.) z Funduszu Rady Rodziców wy-
datkowano następujące kwoty: 

a) Bramki zamgławiające - Kurtyna wodna standard - 2 szt (chłodzenie dzieci w cza-
sie największych upałów) - 6 888 PLN 
b) Pufy i poduszki do „małej szkoły” 
c) Pufy do kącika ekologicznego i biblioteki w „dużej szkole”  - w sumie bi c - 2 
551,02 PLN 

3. Uchwała Rady Rodziców 

RR przegłosowała uchwałę na temat zakupu dwóch tablic interaktywnych - giga ta-
bletów, które wyposażą sale lekcyjne w „małej szkole”. Szkoła ze swojego budżetu 
zakupi 3 tablice. W sumie do „małej szkoły” trafią trzy nowe tablice multimedialne. 
Wartość finansowania z Funduszu Rady Rodziców zostanie podana po uzyskaniu 
przez Szkołę oferty na pięć tablic. 

Jednogłośnie zdecydowano o sfinansowaniu ze środków `Funduszu Rady Rodziców 
wyposażenia świetlic w małej szkole w niezbędne i uzgodnione z Dyrektorem pla-
cówki zabawki i gry planszowe. (Rafał Krzyżanowski sprawdzi potrzeby i uzgodni z 
dyrektorem i wychowawcami „małej szkoły” ewentualne zakupy, które zostaną sfi-
nansowane z funduszu RR). 

4. Sprawy organizacyjne 

1. Wysyłanie maili ws. pierwszego spotkania RR do wszystkich ustępujących 
członków RR oraz do nowo zgłoszonych. Nie zawsze nowy członek RR wpisze 
się na listę w sekretariacie; 

2. Pierwsze spotkanie RR powinno się zostać zwołane najpóźniej tydzień po 
pierwszym zebraniu z Rodzicami; 

3. Zamieszczanie na bieżąco sprawozdań finansowych i notatek ze spotkań na 
stronie Rady Rodziców; Prośba o uzupełnienie archiwalnych dokumentów do 
wglądu na stronie RR; 

4. Monitoring w szkole – konieczne ustalenia z Dyrekcją szkoły i przedstawiciela-
mi gminy. Kamery powinny być skierowane na schody i na korytarze. Nauczy-
ciele nie zawsze są na korytarzu a nawet jeśli pełnią dyżur nie są w stanie 
ogarnąć wzrokiem drugiego końca; 

5. Ważnym elementem jest zakaz używania telefonów w szkole przez uczniów. 
Padła propozycja zrobienia budki telefonicznej. Większość rodziców-reprezen-
tantów nie widzi jednak potrzeby ww instalacji. Nie odnotowano trudności ze 
skorzystaniem przez dzieci z telefonu stacjonarnego w kancelarii lub sekreta-
riacie szkoły; 



6. Wyposażenie małej szkoły w „poidełka” i doposażenie dużej szkoły w poidełka. 
Sprawdzenie możliwości instalacji poidełek wyposażonych w filtry; 

7. Obiady. Za mało jest czasu na przerwach na zjedzenie obiadu. Kolejki są 
ogromne i dzieci spóźniają się na lekcje. Istnieje potrzeba przedyskutowania 
tego problemu z Dyrekcją szkoły; 

8. Przygotowanie preliminarza wydatków na bieżący rok szkolny 2019/2020 na-
stąpi w formie propozycji jeszcze przed kolejnym zebraniem RR. W czasie ze-
brania preliminarz, po wprowadzeniu uwag zgromadzonych członków RR, zo-
stanie uchwalony. 

9. Prośba do Skarbnika o przedstawienie stanu konta na koniec roku szkolnego 
2018/2019 na dzień 31 sierpnia 2019 r. 

5. Mundurki  

W szkole obowiązuje strój jednolity - mundurki szkolne w postaci koszulek polo lub 
mundurka szytego na miarę. Wychowawcy poinformują o terminach pomiarów dla 
osób, którzy chcą zakupić mundurki szyte na miarę. Koszulki polo i t-shirt można za-
kupić bezpośrednio u producenta. Dane dostępne na stronie RR w Aktualnościach. 
  
6. Harmonogram 

Termin kolejnego zebrania RR z określa się na 4 grudnia na godz. 19:30 w Klubie 
Mieszkańca, przed planowanym na 9 grudnia zebraniem w klasach.  

Regułą jest organizowanie zebrań ok. tydzień przed zebraniami klasowymi.  

W posiedzeniu RR uczestniczyło 26 osób. Lista obecności stanowi załącznik we-
wnętrzny do Sprawozdania. (dla wyjaśnienia frekwencji - oddziałów w szkole jest 38, 
w czterech klasach nie wybrano przedstawiciela do RR, przyjęto dwa usprawiedli-
wienia nieobecności członków RR, nieusprawiedliwionych nieobecnych 6 osób.)


