Protokół
z zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce ul. Malinowa 41
w roku szkolnym 2021/2022
w dniu 19 października 2021 r., godz. 18.00

W dniu 19 października 2021 roku o godz. 18.00 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 31 członków Rady Rodziców spośród 46 powołanych do Rady Rodziców.
W tym 10 obecnych w formie on-line
Przyjęty porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otworzenie zebrania przez p. Tomasza Ratajczaka
Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum
Głosowanie za odwołaniem sekretarza
Głosowanie za powołaniem nowego sekretarza
Składki na Radę Rodziców
Wprowadzenie zmian do regulaminu RR
Organizacja imprezy pt. Pchli Targ
Konkurs Plastyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizowany przez RR
Zakupy do świetlicy
Duży projekt 15.000 zł
Finansowanie nagród SU
Inicjatywa Gminnego Ośrodka Społecznego. Profilaktyka Uzależnień
Organizacja Balu
Ustalenie kolejnego terminu spotkania RR
Zamknięcie i zakończenie zebrania przez przewodniczącego p. Tomasza Ratajczaka

AD.1
Zebranie w formie hybrydowej otworzył i rozpoczął przewodniczący p. Tomasz Ratajczak o godz.
18.00
AD.2
Po spisaniu listy obecności, poinformowano, że w zebraniu uczestniczy 31 członków z 46 powołanych
do Rady Rodziców, co stanowi 67% Stwierdzono kworum.
AD.3
Zgodnie z pkt 5 Regulaminu RR podjęto decyzję o skreśleniu z listy członków Rady Rodziców p. Marka
Witkowskiego z uwagi na niewywiązywanie się z obowiązków sekretarza Rady.

Głosowanie nad uchwałą numer 6/2021/2022 w sprawie odwołania sekretarza
Za
29

Przeciw
-

Wstrzymało się
2

Uwagi
-

AD.4
Głosowanie nad uchwałą numer 7/2021/2022 w sprawie powołania nowego sekretarza
Kandydat
Za
Przeciw
Uwagi
Wstrzymało się
Irmina Gajewicz
30
1
Uchwała została podjęta jednogłośnie. Zgodnie z paragrafem 6 pkt 8 regulaminu Rady Rodziców głos
Pani Irminy Gajewicz został potraktowany jako “wstrzymujący się”. Wobec takiego wyniku głosowań
Prezydium Rady Rodziców zostało przyjęte.
AD.5
Skarbnik pani M. Kochan przekazała informację o wpłatach na RR w kwocie 15.240 złotych.
21 klas nie dokonało dotychczas żadnej wpłaty. Członkowie Rady poinformowali, że dali czas na
wpłatę do końca miesiąca.
AD.6
Wprowadzenie zmian do Regulaminu RR dotyczących zastępstw członków RR paragrafu 6 pkt 11.
Treść paragrafu: W przypadku, gdy przedstawiciel Rady Rodziców wybrany przez daną Radę
Oddziałową nie będzie mógł uczestniczyć w zebraniu, może zastąpić go inny wskazany przez niego
członek danej Rady Oddziałowej, pod warunkiem przekazania mu pisemnego pełnomocnictwa w tym
zakresie. Pełnomocnictwo to musi być również przekazane wszystkim członkom Prezydium.
W przypadku braku pełnomocnictwa reprezentant Rady Rodziców będzie traktowany jako nieobecny
na zebraniu.
Przyjmuje brzmienie: W przypadku, gdy przedstawiciel Rady Rodziców danej klasy nie będzie

mógł uczestniczyć w zebraniu, może zastąpić go inny wskazany przez niego członek tej klasy, pod
warunkiem przekazania Przewodniczącemu Rady Rodziców pisemnej informacji o tym
zastępstwie przez przedstawiciela Rady Rodziców.
Głosowanie nad uchwałą numer 8/2021/2022 w sprawie zmiany par. 6 punkt 11
Za
Przeciw
31
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wstrzymało się
-

Uwagi
-

AD.7
Omówienie szczegółów dotyczących prac związanych z Pchlim Targiem organizowanym na terenie
szkoły. Przewodniczący Tomasz Ratajczak wyraził podziękowania członkom RR za zaangażowanie
i przygotowanie plakatu. Przedstawienie zasad związanych z bezpieczeństwem w czasie pandemii
COVID-19. Propozycja p. Renaty Piechockiej o zaangażowanie uczniów klas ósmych w ramach
wolontariatu. Omówienie procedur wejścia – weryfikowanie osób zaszczepionych. Nieliczenie małych

dzieci w wózkach. Poinformowanie uczestników targu o konieczności posiadania certyfikatów. Idea
złotówki pomaga w liczeniu uczestników.
AD.8
Powołanie zespołu członków Jury w Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez RR z okazji DEN na
wykonanie karykatury nauczyciela w składzie: Przemysław Skotnicki, Grażyna Błauciak, Monika
Nowacka oraz przedstawiciel nauczycieli p. wicedyrektor Dorota Dominiak.
AD.9
W kolejnym punkcie obrad RR omówiono kwestię związaną z zakupami gier planszowych do
świetlicy. W skład zespołu koordynującego działania weszli: Przemysław Skotnicki, Michał Żukowski,
Monika Nowacka.
AD.10
Wybór zespołu koordynującego działania związane z tzw. „Dużym Projektem” i wydatkowaniem
kwoty w wysokości 15.000 zł. W skład zespołu weszli: Ewa Bilińska, Przemysław Skotnicki, Rafał
Lewandowski.
AD.11
Decyzja w sprawie dofinansowania gadżetów z logo Samorządu Uczniowskiego. Rada Rodziców
z uwagą przygląda się działaniom SU i jest otwarta na finansowanie różnych działalności.
AD.12
Powołanie członków zespołu do kontaktu z Ośrodkiem Społecznym w sprawie grantu w wysokości
1000 zł, w skład którego weszły: Grażyna Błauciak, Julia Faulhaber-Heymann.
AD.13
Organizacja Balu karnawałowego RR w skład zespołu ds. organizacji weszli: Grażyna Błauciak, Ewa
Ostrowska, Monika Nowacka, Małgorzata Czajkowska, Adam Gargula. Wstępny termin rezerwacji sali
na 100 osób (50 par) to 15.01.2022 r. w remizie w Palędziu. Należy uiścić zadatek w wysokości 200 zł.
AD.14
Termin kolejnego spotkania w formie hybrydowej tj. w szkole i online - odbędzie się dnia 25.11.2021
o godz. 18:00.

Protokołowała
Irmina Gajewicz
Sekretarz RR

