
 

 

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW  
30.11.2020  
  
przygotowane przez Sekretarza RR:  
Marzenę Szydłowską  

Środa, 30.11.2020 r. godz. 18:45  
  

  
Agenda: 
1. Omówienie głosowania e-mail w sprawach: dodatkowe klucze do szafek; program 
profilaktyczno-wychowawczy; sprawozdanie ze spotkania 
2. Projekt preliminarza wydatków na rok szkolny 2020/2021 i głosowanie 
3. Wsparcie placówki - zakup słuchawek oraz chmura Microsoft - głosowanie 
4. Mikołaj w szkole 
5. Sprawa stołówki w czasie, gdy klasy 1-8 pozostają on-line 
6. Sprawy inne 
 
SPRAWY BIEŻĄCE  
 
1. Omówienie wyników głosowania on-line w sprawach:  

a) dodatkowe klucze do szafek: za – 28 głosów, przeciw – 0, wstrzym. - 2 
b) program profilaktyczno-wychowawczy: za – 28 głosów, przeciw – 0, wstrzym. - 1 
c) sprawozdanie ze spotkania: za – 26 głosów, przeciw – 0, wstrzymu. - 3 
Na 38 uprawnionych do głosowania reprezentantów RR zgłoszonych przez klasy. 

 
2. Przewodnicząca omówiła wydatki z Funduszu Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020. 

dyskoteki szkolne – 3 200 PLN;  
Mikołajki – 988,23 PLN;  
projekty szkolne – 400 PLN;  
nagrody książkowe na zakończenie roku – 3 794,03 PLN;  
Dzień Nauczyciela (kosze poczęstunkowe i kwiaty) – 2 274,40 PLN;  
gigatablety do pracowni szkolnych (w tym roku były dwa dla „małej szkoły”) – 25 
089,91PLN;  
koszty własne RR – bank 331,80 PLN oraz serwisy www 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.  
Wszystkie wydatki poniżej planowanych w budżecie lub dokładnie w kwocie 
zaplanowanej. 
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. 
Preliminarz budżetowy zeszłoroczny po weryfikacji przez Komisję Rewizyjną zostanie 
zamieszczony na stronie RR. W tej chwili na stronie dostępny jest plan budżetu na rok 
szkolny 2019/2020. 

 
3. Przewodnicząca omówiła szczegółowo projekt planu wydatków oraz poddała pod dyskusję 

plan finansowy na rok szkolny 2020/2021. Po dyskusji na temat poszczególnych jego 
punktów Przewodnicząca zarządziła głosowanie. 
za – 18 głosów, przeciw – 0, wstrzym. - 1 
 



 

 

4. Przewodnicząca w porozumieniu z Dyrektorem szkoły przedstawiła propozycję wsparcia 
placówki w słuchawki oraz chmurę Microsoft. Jednogłośnie podjęto decyzję o wsparciu 
placówki dodatkową kwotą nie przekraczającą 4 000 PLN przeznaczoną na ww cel. 
Omówiono problemy, jakie mają miejsce z lekcjami on-line. Zwrócono uwagę na przebieg 
sprawdzianów/testów, kiedy dzieci nie mogą wrócić do poprzedniego pytania, co powoduje 
u nich stres związany z możliwością nie ukończenia zadań na czas. W dalszym ciągu 
największe obawy związane są z przygotowaniem ósmoklasistów do testów kończących 
szkołę podstawową. 
 

5. Jak co roku w szkole odbędzie się akcja w dniu Św. Mikołaja. Będzie ona skierowana do 
najmłodszych dzieci, które obecnie realizują naukę w trybie stacjonarnym. 
 
Jak co roku Strażacy OSP Stare Babice organizują akcję Strażackie Pogotowie Świętego 
Mikołaja. Pani Dyrektor podzieli zgłoszone do projektu dzieci na poszczególne klasy a 
szczegółowe informacje przedstawią wychowawcy na najbliższym zebraniu z rodzicami. 
 

6. Niektóre szkoły jak Zielonki czy Koczargi Stare uruchomiły wydawanie obiadów na wynos. 
Nasza szkoła nie uruchomiła takiej akcji ze względów sanitarnych i dodatkowych kosztów, 
które związane są z zakupem pojemników jednorazowych. Pani Dyrektor zastanawia się 
nad uruchomieniem tej akcji dla dzieci z rodzin najuboższych, dla których niekiedy szkolny 
obiad jest jedynym ciepłym i treściwym posiłkiem w ciągu dnia. 
 

7. Termin kolejnego zebrania RR zostanie przekazany droga elektroniczną (mail/sms).  
W posiedzeniu zdalnym RR uczestniczyło 19 osób. Lista obecności stanowi załącznik 
wewnętrzny do Sprawozdania. 
 
O godz. 22:00 Przewodnicząca zakończyła zebranie. 


