
SPRAWOZDANIE nr 4 

Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

  

przygotowane przez: 

Magdalenę Mierzejewską 

Wtorek, 11.01.2022 r. godz. 19:00 

Zebranie on-line  
  

Agenda: 
 

Głosowania: 
1. Jednorazowa zmiana regulaminu konkursu „Rodzinna Bombka”  
2. Głosowanie sprawozdania z ostatniego zebrania  

Sprawy ze spotkania grudniowego: 
1. Basen w II klasach  
2. Warsztaty – info zespołu, który miał rozeznać sprawę  
3. +/- w karcie zachowania – opinia szkoły  
4. Oferta na tablice i komputery All-in-One  
5. Oferta na naklejki na stopniach  
6. Tabliczki przy pracowniach, do których zakupiono sprzęt  
7. Tablica informacyjna RR w szatni 
8. Bezpieczeństwo dzieci w małej szkole: stan bieżący, info od rodziców z Małej Szkoły  

 

Spotkanie on-line otworzyła, zebranych przywitała oraz sprawdziła listę obecności 
Przewodnicząca RR- Iwona Postek-Turchońska. W zebraniu uczestniczyło 21 członków RR. 

 
I. Głosowania: 

1. RR jednogłośnie uchwaliła jednorazową zmianę regulaminu konkursu „Rodzinna 
Bombka”. Zmiana polega na przekazaniu środków pozyskanych ze sprzedaży „Bombek 
Rodzinnych” w trakcie kiermaszu świątecznego na rzecz leczenia Gabrysi Dorockiej. 

2. RR jednogłośnie uchwaliła sprawozdanie z grudniowego zebrania. 
 

II. Sprawy ze spotkania grudniowego: 

1. Basen w II klasach odbędzie się w tym semestrze. 
2. Zespół zajmujący się Warsztatami finansowanymi przez RR jest w trakcie zbierania 

ofert.   
3. +/- w karcie zachowania – opinia szkoły: Pani dyrektor prosi o czujność oraz o 

zgłaszanie przypadków podwójnego karania. 
4. Zakup tablic multimedialnych i komputerów All-in-One finansowanych ze środków RR 

jest w trakcie realizacji. 
5. RR jest w trakcie zbierania ofert na naklejki na stopniach. 
6. RR jest w trakcie zbierania ofert na tabliczki przy pracowniach, do których 

sfinansowała zakup sprzętu. 
7. Konieczne jest spotkanie z dyrekcją małej szkoły w celu omówienia stosowanej 

procedury wydawania dzieci z małej szkoły. 



8. Krzysztof Cytryna jest w trakcie zbierania informacji dotyczących możliwości 
organizacji zajęć sportowych prowadzonych przez GOSIR na terenie szkoły 

9. Poruszono problem przeludnienia szkoły. RR jest zainteresowana rozpoczęciem 
rozmów z UG i Radą Gminy na temat długoterminowego rozwiązania tego problemu.  

 

O godz. 20.45 Przewodnicząca zakończyła zebranie. 

 


