
SPRAWOZDANIE nr 3 

Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

  

przygotowane przez: 

Magdalenę Mierzejewską 

Czwartek, 09.12.2021 r. godz. 19:00 

Zebranie on-line  

  

Agenda: 
 

I. Głosowania: 

1. Zapis w notatce wyników głosowania nad Preliminarzem 
2. Głosowanie Programu profilaktyczno-wychowawczego 
3. Głosowanie sposobu spożytkowania 75% kwoty uzyskanej z 1% w roku 2020 

II. Sprawy ze spotkania październikowego: 

1. Programy rządowe, samorządowe w których nasza szkoła bierze udział 
(Laboratorium Przyszłości, Aktywna tablica, cyfrowa Gmina) 

2. Basen w II klasach 
3. Lekcje on-line dla pojedynczych uczniów przebywających na kwarantannie 
4. Warsztaty – info zespołu, który miał rozeznać sprawę 
5. +/- w karcie zachowania – opinia szkoły 
6. Oferta na tablice i komputery All-in-One 
7. Oferta na naklejki na stopniach 

III. Sprawy zgłoszone do Agendy 

 

1. Bezpieczeństwo dzieci w małej szkole 
2. Prośba od Rodzica z zerówki - „Mikołajki” – czy można dzieciom następnym 

razem zaproponować jakiś „zdrowszy” prezent niż słodycze? 
3. Organizacja zajęć sportowych na terenie szkoły prowadzonych prze GOSIR 

 

 

1. Spotkanie on-line otworzyła, zebranych przywitała Przewodnicząca RR- Iwona 

Postek-Turchońska 

2. Listę obecnych osób sprawdziła Sekretarz RR- Magdalena Mierzejewska. 

Obecnych na zebraniu – 24 uczestników na pierwszym i 25 na kolejnym 

głosowaniu na 40 zgłoszonych (lista obecności do wglądu u Sekretarza). Łącznie 

27 klas miało swoich przedstawicieli (2 osoby reprezentowały po 2 klasy; oddawały 

głos tylko za jedną klasę) 

3. W dniach 22-23.11.2021 odbyło się zdalne głosowanie w sprawie uchwalenia 

Preliminarza wydatków na rok szkolny 2021/2022. Udział w głosowaniu wzięło 24 

z 40 członków RR. Oddano następujące głosy: 21 głosów: TAK (zwiększenie 



rezerwy dla SKW do 2 000 PLN); 1 głos: TAK (pozostawienie rezerwy dla SKW w 

wysokości 1 000 PLN); 2 głosy: TAK, bez uszczegółowienia. 

Wolą większości uchwalono Preliminarz wydatków na rok szkolny 2021/2022 w 

wersji uwzględniającej zwiększenie rezerwy dla SKW do 2 000 PLN. 

4. Jednogłośnie uchwalono szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy. Na 

prośbę RR pani dyrektor dodała zapis o Pikniku Rodzinnym. 

5. Jednogłośnie przegłosowano sposób spożytkowania 75% kwoty uzyskanej z 1% 

od podatku w roku 2020 – podjęto uchwałę o dofinansowaniu zakupu tablic 

interaktywnych. 

6. Omówiono udział szkoły w programach rządowych. Szkoła złożyła wnioski do 

następujących programów: „Aktywna tablica”, „Cyfrowa gmina” oraz „Laboratoria 

przyszłości”.  Nie jesteśmy w stanie stwierdzić na jakim etapie znajdują się złożone 

przez szkołę wnioski. Pani Dyrektor będzie nas informowała. 

7. RR wydatkowała 17 000zł  na zakup 10 tabletów DELL do użytkowania w małej 

szkole. 

8. Poruszono kwestię braku basenu w klasach II. Wychowawcy klas II zostali 

zobligowani przez p. Dyrektor do rozpoznania wśród rodziców zainteresowania 

uczestnictwem ich dzieci w zajęciach z nauki pływania. Prośba do przedstawicieli 

RR z klas II o poruszenie tego tematu na najbliższym zebraniu. Zajęcia zostaną 

zorganizowane w II semestrze. 

9. Ze względów logistycznych (brak wolnego autokaru) nie ma możliwości, aby III 

klasy mogły uczęszczać na basen odrabiając tym samy m zajęcia, które nie odbyły 

się w ubiegłym roku szkolnym z powodu nauki on-line. 

10. Lekcje on-line dla pojedynczych uczniów przebywających na kwarantannie. Z 

uwagi na trudności techniczne oraz organizacyjne (w czasie lekcji) p. Dyrektor nie 

widzi możliwości organizowania lekcji hybrydowych dla tych uczniów. Prośba, by 

zgłaszać wychowawcom informację o kwarantannie uczniów. Nauczyciele mają 

obowiązek przekazywać materiały z lekcji uczniom na kwarantannie. Prośba od 

kilku członków RR, by ponawiać zapytanie do p. Dyrektor o lekcje hybrydowe (by 

osoby na kwarantannie jak najmniej traciły).  

11. Warsztaty finansowane przez RR. RR otrzymała zgodę ze strony dyrekcji na 

organizację warsztatów dla uczniów. Grupa robocza zaproponowała cykl spotkań 

„motywacyjnych” ze sportowcami dla klas 6-8 oraz organizację teatrzyków dla klas 

młodszych. W chwili obecnej brak dalszych szczegółów na temat organizacji czy 

kosztów tych warsztatów. 

12. Poruszono temat „+” i „-” w karcie szkoły. Pani dyrektor potwierdziła w czasie 

spotkania, że nie ma przyzwolenia na podwójne karanie uczniów przez wstawienie 

„1”, gdy dziecko dostało już „-” za to samo. Przypadki podwójnego karania oraz 

„karnych sprawdzianów/kartkówek” należy zgłaszać. 

13. Poruszono temat zakupu naklejek na schody. Szczegółowa oferta wraz z wyceną 

zostanie przekazana RR mailem w późniejszym terminie. Wstępna wycena to 

1500 zł. 

14. Poruszono kwestię bezpieczeństwa dzieci w małej szkole. Aleksandra Kępka ma 

przedyskutować z dyrekcją małej szkoły procedurę wydawania dzieci ze szkoły. 

15. Omówiono organizację „Mikołajek”. Podziękowano Śnieżynkom za 

zaangażowanie. Marta Jaskowska zgłosiła konieczność zwiększenia ilości 

kupowanych słodyczy (13kg to za mało). 



Zauważono konieczność zaangażowania 2 Mikołajów w akcję, na wypadek 

niedyspozycji jednego z nich. 

Pojawiła się prośba, by słodki upominek był zorganizowany w zdrowszej formie – 

nie spotkała się z szerszą aprobatą. 

Do rozważenia inne formy organizacji Mikołajek.  

16. Poruszono temat organizacji dodatkowych zajęć sportowych pozalekcyjnych 

przez np. GOSIR na terenie naszej szkoły. Rozeznaniem tematu ma zająć się 

Krzysztof Cytryna. Ewentualne rozmowy z GOSiR mogą odbyć się w konsultacji z 

Panią Dyrektor Smolińską. 

17. Zgłoszono pomysł pisma do p.dyrektor z prośbą o przekazanie szczegółowej listy 

zajęć odbywających się na terenie szkoły. 

18. Omówiono listę wpłat na RR. Skarbnik Marta Rogozińska przygotuje 

podsumowanie wpłat na Fundusz Rady Rodziców po rozliczeniu premii dla klas. 

19. Zgłoszono pomysł umieszczenia tabliczek/naklejek informujących o finansowaniu 

zakupu sprzętów z funduszy RR. Zamówienie tabliczek miałoby się odbyć w 

przyszłym roku po zarezerwowaniu w nowym preliminarzu odpowiednich środków 

na ten cel. 

W tym roku na stronie RR ma pojawić się informacja o sprzęcie komputerowym 

oraz pomocach ufundowanych przez RR. 

20. Konkurs „Rodzinna Bombka”- w związku z chorobą przewodniczącej RR 

rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejsze ozdoby choinkowe wykonane 

rodzinnie zostało przesunięte (spotkanie jury odbędzie się 11.12). Laureaci 

zostaną wyłonieni w 3 grupach wiekowych: kl.0-3, 4-6 i 7-8. Dla zdobywców 1,2 i 

3 miejsca przewidziane są nagrody (gry i dyplomy), natomiast wszyscy uczestnicy 

otrzymują dyplom uczestnika i czekolady. Nagrody wręczone zostaną w czasie 

lekcji. Konkursowe ozdoby będą sprzedawane podczas kiermaszu świątecznego 

13.12.2021 

21. Zrealizowano zakup żywej choinki do małej szkoły – choinka w doniczce ma służyć 

przez kilka sezonów. 

22. Poruszono kwestię inwentaryzacji mebli w małej szkole. W dniu zebrania każdy 

przedstwiciel RR zmierzy i sfotografuje meble w swojej klasie. Dane zbierze 

Aleksandra Kępka. 

 

 

O godz. 20.45 Przewodnicząca zakończyła zebranie. 

 


