Protokół
z zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce ul. Malinowa 41
w roku szkolnym 2021/2022
w dniu 09 września 2021 r., godz. 17.00

W dniu 9 września 2021 roku o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
przy ul. Malinowej 41 w Dąbrówce odbyło się zebranie Rady Rodziców wybranej na rok szkolny
2021/2022.
Reprezentacja poszczególnych klas przedstawiała się zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu.
W zebraniu uczestniczyło 41 członków Rady Rodziców spośród 46 powołanych do Rady Rodziców.
W pierwszej części w zebrania uczestniczyła Pani Wicedyrektor Dorota Dominiak.
1.
Rozpoczęcie zebrania, wybór protokolanta i prowadzącego.
Po spisaniu listy obecności zebranie rozpoczął dotychczasowy Przewodniczący Rady Rodziców Pan
Tomasz Ratajczak. Protokolantem została Pani Grażyna Błauciak – dotychczasowy sekretarz Rady
Rodziców.
Po spisaniu listy obecności Pani Grażyna Błauciak poinformowała, że w zebraniu uczestniczy 41
członków spośród 46 członków powołanych do Rady Rodziców, co stanowi 89,13%. Stwierdzono
kworum.
2.
Wystąpienie Pana Tomasz Ratajczaka
Po przywitaniu zebranych Pan Tomasz Ratajczak:
a) poinformował zebranych, że została przygotowana i wydrukowana ulotka informująca o
działaniach Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021. Ulotka ta została przekazana rodzicom
na pierwszych zebraniach. Ulotka jest również dostępna na stronie internetowej szkoły w
zakładce O szkole https://dabrowka.edu.pl/rada-rodzicow,
b) podziękował członkom Rady Rodziców, którzy byli zaangażowani przy projekcie i realizacji
wydruku oraz kolportacji ulotki Rady Rodziców 2020/2021,
c) podziękował Pani Wicedyrektor Dorocie Dominiak za współpracę z Radą Rodziców w
poprzednim roku szkolnym,
d) przeczytał list od Rady Rodziców do Wójta Gminy Dopiewo wyrażający uznanie dla Dyrekcji
Szkoły za konsekwencję i profesjonalizm wdrażania metod nauczania online,
e) przedstawił finanse Rady Rodziców - omówił źródła dochodów, a także źródła wydatków zgodnie z ulotką.
Po przedstawieniu powyższego Pan Tomasz Ratajczak oddał głos Pani Wicedyrektor Dorocie
Dominiak.
Pani Wicedyrektor Dorocie Dominiak zostały przedstawione pytania, które zostały skierowane od
rodziców, dotyczące funkcjonowania szkoły m.in. dostępność boisk szkolnych po lekcjach, lekcje
religii na ostatnich lub pierwszych godzinach, długość przerw obiadowych, organizacja zajęć
dodatkowych przez firmy zewnętrzne, dojazdy dzieci do szkoły, wykorzystanie ścianki wspinaczkowej
itp.
Pani Wicedyrektor poinformowała, że do wszystkich pytań Dyrekcja szkoły odniesie się na piśmie i
przekaże odpowiedzi Radzie Rodziców
Pani Wicedyrektor poruszyła ważny temat - AGRESJA; jeśli zauważymy akty agresji wśród uczniów,
należy je bezzwłocznie zgłosić do wychowawcy i/lub do pedagoga szkolnego, przede wszystkim

należy reagować
3.

Głosowanie nad wyborem członków Prezydium Rady.
Zebrani przystąpili do wyboru Prezydium. Prowadzący poprosił o zgłaszanie kandydatur na
poszczególne stanowiska.
Na stanowisko przewodniczącego Rady Rodziców została zgłoszona jedna kandydatura: Pana
Tomasza Ratajczaka. Pan Tomasz Ratajczak wyraził zgodę na kandydowanie.
Na stanowisko sekretarza Rady Rodziców została zgłoszona jedna kandydatura: Pana Marka
Witkowskiego. Pan Marek Witkowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Na stanowisko skarbnika Rady Rodziców została zgłoszona jedna kandydatura: Pani Magdaleny
Kochan. Pani Magdalena Kochan wyraziła zgodę na kandydowanie.
Wobec wyłonienia kandydatów przystąpiono do tajnych głosowań:
a) Głosowanie nad uchwałą numer 1/2021/2022 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Rodziców.
Kandydat
Za
Przeciw
Uwagi
Wstrzymało się
Tomasz
Ratajczak

39

2

W wyniku głosowania przewodniczącym Rady Rodziców został Pan Tomasz Ratajczak.
Uchwała numer 1/2021/2022 została podjęta jednogłośnie. Zgodnie z paragrafem 6 pkt 8
regulaminu Rady Rodziców głos Pana Tomasz Ratajczaka został potraktowany jako
“wstrzymujący się”.
b)

Głosowanie nad uchwałą numer 2/2021/2022 w sprawie wyboru sekretarza Rady Rodziców
Kandydat
Za
Przeciw
Uwagi
Wstrzymało się
Marek
Witkowski

40

1

W wyniku głosowania sekretarzem Rady Rodziców został Pan Marek Witkowski. Uchwała
numer 2/2021/2022 została podjęta jednogłośnie. Zgodnie z paragrafem 6 pkt 8 regulaminu
Rady Rodziców głos Pana Marka Witkowskiego został potraktowany jako “wstrzymujący się”
c)

Głosowanie nad uchwałą numer 3/2021/2022 w sprawie wyboru skarbnika Rady Rodziców
Kandydat
Za
Przeciw
Uwagi
Wstrzymało się
Magdalena
Kochan

40

1

W wyniku głosowania skarbnikiem Rady Rodziców została Pani Magdalena Kochan. Uchwała
numer 3/2021/2022 została podjęta jednogłośnie. Zgodnie z paragrafem 6 pkt 8 regulaminu
Rady Rodziców głos Pani Magdaleny Kochan został potraktowany jako “wstrzymujący się”
Wobec takiego wyniku głosowań Prezydium Rady Rodziców zostało przyjęte.
4.

Składka na Radę Rodziców
Dobrowolna składka na Radę Rodziców została uchwalona na ostatnim zebraniu Rady Rodziców w
roku szkolnym 2020/2021 i wynosi: 50,00 PLN na pierwsze dziecko i 25,00 PLN na drugie i
kolejne.
Zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady Rodziców zbiórka składki na Radę Rodziców
prowadzona jest przez skarbników klasowych. Skarbnicy klasowi po zebraniu składki zobowiązani
są do jej przekazania na rachunek bankowy Rady Rodziców w tytule przelewu podając numer
klasy. Przelewu składki na Radę Rodziców skarbnik klasowy zobowiązany jest dokonać na

rachunek bankowy:
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
53 9072 0002 3017 1700 6569 0001 (Bank Spółdzielczy Duszniki)
W przypadku posiadania w szkole więcej niż jednego dziecka - składkę na Radę Rodziców należy
zapłacić osobno za każde dziecko tj. do skarbnika klasy, do której uczęszcza dziecko.
5.

Dyskusja nad planowanymi akcjami Rady Rodziców
1) Zebrani zgodnie stwierdzili, że jesienna edycja imprezy rodzinnej Pchli Targ zostanie
zorganizowana na początku października. Rozważana jest również opcja zorganizowania tej
imprezy na “wolnym powietrzu”.
Głosowanie nad uchwałą numer 4/2021/2022 w sprawie organizacji jesiennej edycji Pchli Targ
Za
Przeciw
Uwagi
Wstrzymało się
40

1

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2) Przewodniczący poinformował, że wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia NNW nie
należy do zadań i obowiązków Rady Rodziców. Mając jednak na uwadze fakt, że do tej pory
Rada Rodziców rekomendowała określoną ofertę ubezpieczenia, Przewodniczący zdecydował
o powołaniu zespołu, który zajmie się analizą przesłanych Radzie Rodziców ofert
ubezpieczenia celem wyłonienia najkorzystniejszych ofert. Powołany został zespół roboczy, do
którego zgłosili się przedstawiciele klasy 3E (Pan Łukasz Majewski), klasy 3D (Pan Marek
Witkowski), klasy 2G (Pan Przemysław Skotnicki). Przewodniczący zobowiązał zespół do
przedstawienia 2 najkorzystniejszych ofert ubezpieczenia. Odpowiednia rekomendacja
zostanie przesłana rodzicom przez mobidziennik w najbliższym czasie.
3) Przewodniczący powołał zespół roboczy ds. opracowania programu profilaktyczno wychowawczego na rok szkolny 2021/2022 w skład którego weszli przedstawiciele klasy 1F
(Pani Monika Koszalik), klasy 4D (Pani Paulina Horbowicz), klasy 3B (Pan Filip Kaiser).
Przewodniczący poinformował wyłoniony zespół o konieczności skontaktowania się z
sekretariatem szkoły w sprawie umówienia spotkania z pedagogiem oraz psychologiem
szkolnych w celu uzgodnienia podstawowych założeń do w/w programu.
4) Przewodniczący powołał zespół roboczy ds. organizacji balu karnawałowego dla rodziców w
terminie styczeń/luty 2022 roku połączonego z aukcją prac plastycznych wykonanych przez
uczniów naszej szkoły. W skład zespołu weszli przedstawiciele klasy 2E (Pani Ewa Ostrowska),
klasy 1C (Pani Monika Nowacka), klasy 6a (Pani Grażyna Błauciak) oraz klasy 4B (Pan Adam
Gargula).
5) Przewodniczący powołał zespół roboczy, który zajmie się następującymi tematami:
- parking przed szkołą
- ścianka wspinaczkowa
- szafki szkolne
- autobusy - dowóz dzieci do szkoły
W skład zespołu weszli przedstawicieli klasy 3A (Pan Tomasz Ratajczak), klasy 1C (Pani Monika
Nowacka), klasy 2D (Pani Magdalena Stępień) oraz klasy 6B (Pan Piotr Kołecki).
6.
Ustalenie terminu kolejnego zebrania.
Ustalono datę następnego na 13 października 2021 w holu szkoły (część A) lub online. Informacja o
formie zebrania, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Dyrektor, zostanie przesłana
przedstawicielom Rady Rodziców z odpowiednim wyprzedzeniem.
Grażyna Błauciak
Sekretarz Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce

