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SPRAWOZDANIE nr 1 
Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 
  
przygotowane przez: 
Mariolę Bitner 

Poniedziałek, 20.09.2021 r. godz. 19:00  
  

Agenda: 
1. Otwarcie zebrania przez Panią Dorotę Smolińską, Dyrektora Szkoły; 
2. Wprowadzenie do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 
3. Wybory Prezydium RR oraz komisji rewizyjnej i wycieczkowej; 
4. Uchwalenie składki na Fundusz RR w r. szk. 2021/22 
5. Wolne wnioski 
 
SPRAWY BIEŻĄCE  
 
Obecnych na zebraniu – 31 osób na 39 zgłoszonych (lista obecności do wglądu u 
Sekretarza lub Przewodniczącej) 
 
1. Spotkanie otworzyła, zebranych przywitała Pani Dorota Smolińska Dyrektor 

Szkoły. 
 

2. Wstęp do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; ogólne 
przedstawienie metodyki użytej do przygotowania programu dla szkoły na 
bieżący rok szkolny; Dyrektor zawiadomiła zebranych, że RR ma w swoich 
obowiązkach zapoznanie się z treścią dokumentu, wniesieniu uwag oraz 
uchwalenie dokumentu. 
 
Dyrektor szkoły opuściła zebranie pozostawiając dalsze prowadzenie 
Przewodniczącej RR w r. szk. 2020/21 Iwonie Postek-Turchońskiej; 

 
Wybór sekretarza na pierwsze zebranie – zgłoszenie własne (Mariola Bitner).  
 
Uzupełnienie listy adresami mailowymi. 
 
Wprowadzenie dot. organizacji pracy Rady Rodziców, sposobu działania, 
osiągnięć, oczekiwań itp. (Iwona Postek – Turchońska). Przewodnicząca RR w 
r. szk. 2020/21 przedstawiła zakres działania RR regulowany przepisami prawa 
oraz zaapelowała do ogółu reprezentantów klas o rzeczywiste reprezentowanie 
interesów 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. 
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Przedstawienie się wszystkich zebranych. Wskazanie obszaru, w którym 
członkowie zgłaszają chęć szczególnego wsparcia prac RR. 

 
Wybór komisji skrutacyjnej: 
Zgłoszono: Łukasz Sawionek, Mariola Bitner, Monika Pietrzykowska 
Głosowano jednogłośnie przez podniesienie rąk na powyższy zespół 
 
3. Wybory do Prezydium Rady Rodziców i komisji rewizyjnej i wycieczkowej; 

 
Wybór przewodniczącego: 
Zgłoszono 2 osoby. Głosowało tajnie 28 osób. Trzy osoby, które były 
obecne przy sprawdzaniu listy, musiały opuścić zebranie przed 
głosowaniem. 
Wyniki głosowania: 
Rafał Krzyżanowski – 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się; 
Iwona Postek – Turchońska – 15 głosów za, 0 przeciw, 0 
wstrzymujących się, została wybrana Przewodniczącą Rady Rodziców 
w roku szkolnym 2021/22. 
 
Wybór pozostałych reprezentantów. Głosowanie tajne.  Zgłoszono poniższe 
osoby. Głosy rozłożyły się jak poniżej. 
Wiceprzewodniczący Mała Szkoła 
Aleksandra Kępka – 28 głosów, 0 przeciw, 0-wstrzymujących się, 
została wybrana Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców w roku 
szkolnym 2021/22. 
 
Wiceprzewodniczący Duża Szkoła 
Karina Grygielska – 10 głosów 
Rafał Krzyżanowski – 18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 
został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Rodziców w roku 
szkolnym 2021/22. 
 
Sekretarz 
Magdalena Mierzejewska – 28 głosów za, jednogłośnie 
 
Skarbnik 
Marta Rogozińska – 28 głosów za, jednogłośnie 
 
Komisja wycieczkowa 
Marta Świerczyńska  
Marta Jaskowska  
Na powyższych kandydatów oddano po 28 głosów za, jednogłośnie 
 
Komisja rewizyjna 
Michał Kwinta 
Magdalena Gajda 
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Jagna Ukleja 
Na powyższych kandydatów oddano po 28 głosów za, jednogłośnie 
 

4. Ustalenie składki na Fundusz RR na rok szkolny 2021/22, głosowanie. 
Jednogłośne ustalono składkę deklarowaną na poziomie 120 zł. 
Ustalono, że deklaracje dot. tej składki zostaną zebrane na następnym 
zebraniu rodziców w każdej z klas.  
Składka powinna być przelana na konto RR do 30.11.2021, aby klasie 
przysługiwał zwrot gotówkowy w wysokości 20% kwoty zadeklarowanej. 

 
5. Wolne wnioski 

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


