
SPRAWOZDANIE nr 2 
Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 
  
 
przygotowane przez: 
Magdalenę Mierzejewską 

Wtorek, 19.10.2021 r. godz. 19:00  
  

Agenda: 
 
1. Uwagi do sprawozdania z zebrania w dniu 20.09 
2. Program profilaktyczno-wychowawczy, uwagi, ustalenie sposobu uchwalenia 
3. Fundusz Rady Rodziców 
a. Wydatki w roku szkolnym 2020/21 
b. Plan finansowy na rok szkolny 2021/22 
4. Mikołajki plus konkurs „Rodzinna Bombka" 
5. Wolne wnioski 
 
 
1. Spotkanie otworzyła, zebranych przywitała Przewodnicząca RR – Iwona Postek-

Turchońska 
2. Listę obecnych osób sprawdziła Sekretarz RR – Magdalena Mierzejewska. Obecnych 

na zebraniu – 20 osób na 39 zgłoszonych (lista obecności do wglądu u Sekretarza) 
3. Omówiono i wolą większości uchwalono sprawozdanie z zebrania w dn. 20.09.2021. 

Dwie osoby wstrzymały się od głosu. 
4. Omówiono szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy. 

a. Zgłoszono następujące uwagi: 
- dodanie Pikniku Rodzinnego do programu (podkreślenie względów 

integracyjnych akcji) 
- wymienienie innowacji realizowanych w szkole 
- uszczegółowienie informacji dotyczących hasła „nowoczesna szkoła” (czy 

chodzi wyłącznie o komputery, czy może o nowoczesne wyposażenie sal np. 
chemicznych czy fizycznych) 

- pytanie: co, jeśli któryś punkt nie jest zrealizowany (np. basen w II klasach), 
czy będzie on realizowany w następnym roku szkolnym 

b. Ustalono sposób uchwalenia Programu:  
Głosowanie zdalne. Głosy mają być wysłane na skrzynki mailowe 
Przewodniczącej, Z-cy i sekretarza. Sekretarz zlicza głosy. 

5. Przedstawienie Funduszu Rady Rodziców przez Skarbnika – Martę Rogozińską 
a. Przedstawienie wydatków za ubiegły rok 
b. Przedstawienie planu wydatków na rok 2021/2022 

- stałe/coroczne wydatki rzędu ok. 40.000 zł 
- zarezerwowanie kwoty w wys. ok. 43.000 zł (kwota zarezerwowana w 

Preliminarzu Finansowym a niezrealizowana w roku szkolnym 2020/21) na 
zakup komputerów oraz doposażenie małej szkoły 

- propozycja oklejenia schodów kolorowymi, edukacyjnymi naklejkami (np. 
stolice państw, kolory w różnych językach, tabliczka mnożenia itp.) 
Rozeznaniem tematu, zgromadzeniem propozycji, ewentualnych ofert 
zajmie się Anna Bekier. 

- informacja o organizowanych i dofinansowywanych przez RR zajęciach 
dodatkowych: malarstwo i zumba – opłata za 1 miesiąc zajęć utrzymana w 
kwocie 60 zł. za każdy typ zajęć. 
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- propozycja zrealizowania z funduszu RR jednorazowych warsztatów 
skierowanych do poszczególnych poziomów edukacyjnych. 
Powołano „Warsztatową Grupę Roboczą” w składzie: Katarzyna Chudecka, 
Marta Jaskowska, Rafał Krzyżanowski i Magdalena Gajda. 

c. Omówienie Preliminarza Finansowego 
- zasugerowano stworzenie zakładki w formie załącznika 

uszczegółowiającego poszczególne punkty Preliminarza; rozwiązanie 
powstanie w wyniku roboczego spotkania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

6. Mikołajki- coroczna akcja przeprowadzana przez RR. Zakup ok. 12kg cukierków, którymi 
w dniu 06.12 dzieci częstowane są przez św. Mikołaja i śnieżynki. 
Do pełnienia roli Mikołaja zgłosił się Rafał Krzyżanowski, śnieżynki: Aleksandra Kępka i 
Marta Jaskowska. 

7. Konkurs „Rodzinna Bombka” – konkurs na najpiękniejsze ozdoby choinkowe wykonane 
rodzinnie. Ozdoby te są następnie sprzedawane podczas kiermaszu świątecznego, 
który odbywa się na ostatnim zebraniu przed Świętami Bożego Narodzenia 
(12.12.2021). Dla zdobywców 1, 2 i 3 miejsca przewidziane są nagrody, natomiast 
wszyscy uczestnicy otrzymują słodki upominek. 
Powołano „Grupę Roboczą Rodzinnej Bombki” w składzie: Iwona Postek-Turchońska, 
Marta Rogozińska, Anna Smoczyńska oraz Maciej Skonieczny. 

8. Wolne wnioski 
a. Jacek Kołcz przekazał informację o możliwości skorzystania przez szkołę z 

programów finansowych na zakup sprzętów komputerowych oraz wyposażenia 
sal (program „Laboratorium Przyszłości”, „Empiriusz”, „Cyfrowa szkoła”). Termin 
składania wniosków mija 15.11.2021. Przewodnicząca zobowiązała się przekazać 
te informacje p. Dyrektor. 

b. Przypomnienie informacji o wysokości oraz o terminie wpłaty składki na RR (120zł, 
wpłata zadeklarowanej kwoty do 30.11.2021 gwarancją 20% zwrotu gotówkowego 
dla klasy). Skarbnik poinformowała, że przedstawiciele RR mogą zgłaszać się do 
niej z prośbą o przedstawienie wykazu osób wpłacających bezpośrednio na konto 
RR. 

c. Prośba o zobligowanie p. Dyrektor do wykonania niezrealizowanego punktu z 
Programu Profilaktyczno-Wychowawczego – pływalnia. 

 
 
O godz. 21:10 Przewodnicząca zakończyła zebranie. 
 


