
Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców 
12.04.2018 r. 
przygotowane przez: 
Beata Bieńka 
 
 

Stare Babice, czwartek 12.04.2018 r. godz. 19:00 
1) Fundusz wycieczkowy 

Do Rady Rodziców wpłynęły wnioski o dofinansowanie uczniów, pochodzących z rodzin w 
trudnej sytuacji życiowej. Komisja ds. funduszu wycieczkowego będzie weryfikować wnioski 
pod względem spełnienia warunków określonych w Regulaminie. 

 
2) Kącik ekologiczny 

W konkursie został wyłoniony jeden projekt. Rada Rodziców czeka na decyzję Dyrekcji 
odnośnie realizowanego projektu. Rada Rodziców sfinansuje i zrealizuje wybrany projekt.  

 
3) Zakup tablic interaktywnych - GigaTablety 

Rada Rodziców poinformowała, że transakcja zakupu 8 tabletów niedługo zostanie 
sfinalizowana (Szkoła – 6 szt. Rada Rodziców 2 szt.)  
Na spotkaniu zostało zaproponowane, aby dokonać zakupu 10 szt. tablic interaktywnych, tj. 
dodatkowe 2 szt. sfinansuje Rada.  
Propozycja została poddana głosowaniu, w wyniku którego (16 osób za, 1 wstrzymała się) 
postanowiono o dofinansowaniu w kwocie umożliwiającej wyposażenie szkoły w 10 szt. 
tabletów.   

 
4) Akcje charytatywne 

Iwona Postek Turchońska poinformowała, że 10.06. br. odbędzie się koncert chórów w Domu 
Kultury w Zielonkach Parcele.  

 
5) Organizacja pikniku „Życie w średniowiecznej Polsce” 

data 26.05.2018 r. sobota – godzina 10.00 – 14.00 
 

Łasuchowy Kącik - osoba koordynująca Finkelsztejn Renata (7b) 
Asortyment do Łasuchowego Kącika: mufinki, wafle przekładane, kruche ciasteczka, rogaliki 
z nadzieniem. Każda klasa dostarcza jedną blachę ww. produktów. 

 
Stoisko ceramiczne – RR nawiązała kontakt z panią Abą Warszewską – Nobis, osobą 
prowadzącą zajęcia dodatkowe z ceramiki w Szkole. Poprowadzi ona warsztaty dla dzieci z 
ceramiki. 
RR została poproszona o wsparcie finansowe w wysokości 200-250 zł na materiał (czerwona 
glina) i wypalanie. 

 
Grill ( 2szt.) i kociołek – za organizację odpowiada Szkoła 

 
Współpraca z WAT –  Krzysztof Stojko (5b) - niestety na Uczelni nie ma grup 
rekonstrukcyjnych z czasów średniowiecza. Władze WAT są otwarte na współpracę na 
Pikniku. Zostanie przygotowane stosowne pismo z prośbą o współpracę. 

 
Pokazy sztuki rycerskiej -  koordynacji podjęli się Mospinek Katarzyna (1b) i Krzysztof 
Stojko (5b). Zostały wysłane zapytania w formie mailowej do grup rekonstrukcyjnych na 
Mazowszu. Oczekujemy na odpowiedzi. 
Możliwe, że zostaną skierowane oficjalne pisma w celu nawiązania współpracy z jedną z 



takich grup. 
Stąsiek Dariusz (7a) oraz Sawionek Łukasz (3f) mają dowiedzieć się kto organizował Piknik 
sienkiewiczowski w Lipkowie. 
 
Krukowska Monika (4c) ma sprawdzić propozycje Muzeum Narodowego w Warszawie w 
temacie średniowiecza, sztuki rycerskiej oraz na ile jest realne nawiązanie współpracy. 

 
Apteka Ojców Bonifratrów - osoba koordynująca Krzyżanowski Rafał (2a) 
W przyszłym tygodniu Rafał będzie rozmawiał z przeorem o możliwości wzięcia udziału w 
naszym pikniku. 

 
Kawiarenka – osoba koordynująca Anna Durowicz (4a), osoby wspomagające Karolina 
Bielińska (1a), Beata Bieńka (5d) 
Do kawiarenki potrzebujemy: ekspres do kawy, kawa ziarnista, cukier, mleko, serwetki, 
talerzyki, kubeczki do kawy, kubeczki do zimnych napojów. 
 
Pietrzykowska Monika (4e) sprawdzi dostępność potrzebnych przedmiotów i artykułów: 
zadaszenie nad sceną o wymiarach 3m x 6m,  3 szt. parasoli o średnicy 4m, ekspres do kawy. 
 
Do kawiarenki każda klasa dostarcza jedną blachę ciasta. 
 
Na zebraniu 07.05.br. przedstawiciele klas ustalą osoby odpowiedzialne za upieczenie i 
dostarczenie ciast i ciasteczek do Kawiarenki i Łasuchowego Kącika (w sumie po dwie blachy 
z każdej klasy).   
 
Zimne napoje – Iwona Postek Turchońska (5c) zaoferowała się skontaktować się z 
zaprzyjaźnioną Hurtownią napojów i soków w Bliznem, która od lat współpracuje z RR na 
Piknikach. 

 
Loteria fantowa – osoby do obsługi loterii: Dąbrowska Elżbieta (6a), Pietrzykowska Monika 
(4e), Wyszyński Marek (3d). 
 
Osoby odpowiedzialne za przygotowanie losów: Mostek Urszula (6b) i Sawionek Łukasz (3f) 
 
Należny sporządzić listę wszystkich fantów w porządku numerycznym. 
 
Na zebraniu 07.05.br. przedstawiciele klas przekażą informacje o zbiórce fantów na loterię. 
Fanty powinny być nowe lub w bardzo dobrym stanie. Nie przynosimy rzeczy, które są 
zniszczone lub uszkodzone!!! Fanty to: gry, książki, filmy, bilety, vouchery, pendrive’y, itp. 
 
Nie przynosimy używanych pluszaków oraz materiałów reklamowych typu smycze czy 
długopisy!!! 
 
Cenę losu ustalono w wysokości 5 zł. 

 
Stoisko z wikliną - Krzysztof Stojko (5b) ma nawiązać kontakt z firmą koło Leszna, zajmującą 
się wyplataniem koszy wiklinowych. Dopuszczamy możliwość sprzedaży gotowych koszy 
wiklinowych przez firmę na stoisku. RR może pokryć koszty np. 3 szt. pokazowych koszy 
przygotowanych do wyplatania dla chętnych dzieci. 
 
RR zapewni na piknik węgiel drzewny, brykiet, drewno kominkowe do ogniska. 

 



Rodzice z RR mają być ubrani zgodnie z tematyką pikniku – pozyskanie stroi we własnym 
zakresie. 

 
Ognisko, grill (Karolina Bielińska), ruszt i blacha do wypiekania podpłomyków (Krzysztof 
Stojko). 
 
RR została poproszona o zakup tkanin na stroje. 
Dariusz Stąsiek ma dowiedzieć się gdzie, od kogo można pożyczyć 2 manekiny krawieckie. 
 
Do pomocy przy ustawianiu ławek i sprzątaniu po pikniku zgłosili się: 
Ekipa poranna: Darek Stąsiek, Łukasz Sawionek, Rafał Krzyżanowski, Brzeziński Bartłomiej 
(5a) 
Ekipa popołudniowa: Darek Stąsiek, Łukasz Sawionek,  

 
6) Sponsoring 

Anna Durowicz jest umówiona z z-cą Wójta w celu przedstawienia kosztorysu na Piknik i 
pozyskania środków z gminy. 
Iwona Postek Turchońska jest umówiona ze Starostą Powiatu Warszawskiego – Zachodniego 
w celu pozyskania środków ze Starostwa.  

 
Sponsoring mile widziany. 
Jeżeli pracujesz w firmie, która może przeznaczyć pieniądze na cele organizacyjne Pikniku 
bądź zapłacić za fakturę w naszym imieniu – porozmawiaj z właścicielem. Na pikniku może 
się zareklamować.  

 
7) Sprawy organizacyjne: 

Termin następnego spotkania RR został wyznaczony na 15.05. br. wtorek; termin I godz. 
18:45, termin II godz. 19:00 
W zastępstwie Adama Kostrzewy - przedstawiciela klasy 3a, udział w zebraniu brał Arkadiusz 
Kantorski (arkadiusz.kantorski@gmail.com).  
 

8) Frekwencja  
W posiedzeniu RR uczestniczyły 17 osób. Lista obecności stanowi załącznik wewnętrzny do 
Sprawozdania. 
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