Protokół
z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dąbrówce ul. Malinowa 41
w roku szkolnym 2021/2022
w dniu 17 luty 2022 r., godz. 18.00

W dniu 17 luty 2022 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 stacjonarnym uczestniczyło 27 członków Rady Rodziców spośród 46 powołanych do Rady
Rodziców.
Przyjęty porządek obrad:
1. Otworzenie zebrania przez przewodniczącego.
2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum.
3. Omówienie prac zespołu roboczego zajmującego się wydatkowaniem budżetu Rady Rodziców
na sfinansowanie wykonania gier podwórkowych wielkoformatowych na terenie szkolnym.
4. Akcja ekologiczna przygotowywana przez Radę Rodziców na dzień 22.04.2022 (Dzień Ziemi).
5. Zakupy dodatkowego wyposażenia do świetlicy szkolnej.
6. Wiosenna edycja imprezy rodzinnej Pchli Targ
7. Prace nad projektem bluzy szkolnej.
8. Sklepik szkolny i produkty w nim sprzedawane.
9. Pożegnanie 8 klas.
10. System RIFD.
11. Analiza obecności członków Rady Rodziców na zebraniach. Odwołanie członków Rady
mających nieobecności na 3 poprzednich zebraniach.
12. Wolne wnioski.
13. Ustalenie kolejnego terminu spotkania RR.
14. Zamknięcie i zakończenie zebrania przez przewodniczącego.
AD.1 Otworzenie zebrania przez przewodniczącego.
Zebranie w formie stacjonarnej otworzył i rozpoczął przewodniczący Tomasz Ratajczak o godz. 18.00
AD.2 Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum.
Po spisaniu listy obecności, poinformowano, że w zebraniu uczestniczy 27 członków z 46 powołanych
do Rady Rodziców, co stanowi 58,70%. Stwierdzono quorum.
AD.3 Omówienie prac zespołu roboczego zajmującego się wydatkowaniem budżetu Rady Rodziców
na sfinansowanie wykonania gier podwórkowych wielkoformatowych na terenie szkoły.
Członkowie zespołu roboczego przedstawili kompleksową ofertę cenową na stworzenie na terenie
szkoły gier wielkoformatowych - zarówno wewnątrz (na korytarzach, możliwość stworzenia tzw. kącika
gier w łączniku pomiędzy częściami A i B) jak i na zewnątrz szkoły. Przedłożona oferta opiewała na
łączną kwotę 64.000 zł brutto. Wobec tak znacznej kwoty, zdecydowano o podzieleniu realizacji tego
projektu na etapy. W związku z powyższym zachodzi konieczność zdecydowania, czy w I etapie zlecić
wykonanie gier wewnątrz szkoły (na korytarzach) czy też na zewnątrz szkoły (zarówno od strony
wejścia A jak i wejścia B).

Głosowanie nad uchwałą numer 12/2021/2022 w sprawie lokalizacji gier podwórkowych
wielkoformatowych na zewnątrz szkoły
Za
Przeciw
Wstrzymało się
27
Uchwała numer 12/2021/2022 została podjęta jednogłośnie.

Uwagi

Członkowie zespołu roboczego zwrócili się również w wnioskiem o ustalenie budżetu na wykonanie I
etapu gier podwórkowych wielkoformatowych w kwocie 18.000 zł. Przystąpiono do głosowania.
Głosowanie nad uchwałą numer 13/2021/2022 w sprawie wydatkowania kwoty 18.000 zł na
sfinansowanie zakupu gier podwórkowych wielkoformatowych
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Uwagi
27
Uchwała numer 13/2021/2022 została podjęta jednogłośnie.
AD.4 Akcja ekologiczna przygotowywana przez Radę Rodziców na dzień 22.04.2022 (Dzień Ziemi).
Koordynator zespołu roboczego ds akcji ekologicznej (przedstawiciel klasy 2d) poinformował
zebranych, że trwają zintensyfikowane prace mające na celu przygotowanie i przeprowadzenie akcji
sadzenia na terenie szkoły drzew, zaplanowanej na dzień 22.04.2022 w ramach obchodów Dnia Ziemi.
Załatwienia wymaga pozyskanie finansowania dla w/w wydarzenia, przygotowanie planu nasadzeń i
uzgodnienie ich z Panią Dyrektor, wytypowanie dostawców nasadzeń. Dnia 03.02.2022 zostało
skierowane pismo do Wielkopolskiego Parku Narodowego z zapytaniem czy byłaby możliwość
bezpłatnego pozyskania określonej ilości i rodzaju sadzonek do przeprowadzenia w/w akcji. Dyrektor
WPN wyraził zgodę na udostępnienie sadzonek.
AD. 5 Zakupy dodatkowego wyposażenia do świetlicy szkolnej
Członkowie zespołu roboczego poinformowali zebranych, że - w porozumieniu z kierownik świetlicy
Panią Iwoną Szymkowiak - zostały już wybrane gry, klocki edukacyjne oraz chusty animacyjne, które
mają zostać zakupione do świetlicy szkolnej ze środków Rady Rodziców. Dokonanie zakupów jest
jednak odroczone do czasu otrzymania na rachunek bankowy Rady Rodziców grantu w kwocie 1000 zł
od Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w związku z uczestniczeniem przez
Radę Rodziców w projekcie profilaktycznym realizowanym w społecznościach lokalnych Gminy
Dopiewo (nazwa projektu: Spotkajmy się w Realu). Otrzymanie tego grantu jest niezbędne dla ustalenia
jakim ostatecznie budżetem na zakupy do świetlicy będzie można dysponować.
AD.6 Wiosenna edycja imprezy rodzinnej Pchli Targ
Obecni na zebraniu rodzice wyrazili chęć organizacji na terenie szkoły wiosennej edycji Pchli Targ.
Wstępnie termin imprezy ustalono na dzień 09.04.2022. Organizacja imprezy wymaga uzyskania zgody
Pani Dyrektor.
AD.7 Prace nad projektem bluzy szkolnej.
Członkowie zespołu obecni na zebraniu poinformowali, że na obecną chwilę trwają prace koncepcyjne
nad sposobem zaangażowania uczniów w stworzenie tej bluzy. W tym celu członkowie zespołu planują
spotkanie z opiekunami samorządu uczniowskiego. Trwają również działania mające na celu
wyłonienie ewentualnych dostawców bluzy i oszacowanie jej potencjalnej ceny sprzedaży.

AD. 8 Sklepik szkolny i produkty w nim sprzedawane.
Przedstawiciel klasy 1c zwrócił się z wnioskiem do członków zespołu zajmującego się “sklepikiem
szkolnym” o uzyskanie ze sklepiku szczegółowej listy sprzedawanych w nim produktów.

AD. 9 Pożegnanie 8 klas.
Obecni na zebraniu przedstawiciele ósmych klas poinformowali, że trwają rozmowy pomiędzy
poszczególnymi klasami w zakresie rozpoznania czy wszystkie klasy będą zainteresowane
uczestniczeniem w balu 8 klas. Po uzyskaniu informacji w tym temacie, zostanie skierowane zapytanie
do Pani Dyrektor czy wyraża ona zgodę na organizację tego balu.
AD. 10 System RIFD.
Przewodniczący poinformował, że aktualnie na terenie szkoły trwa wdrażanie i testowanie
pilotażowego systemu Neonki tj. nowoczesnego elektronicznego system odbioru dziecka ze świetlicy.
Wszelkie ewentualne uwagi, sugestie, wskazówki dotyczące funkcjonowania tego systemu należy
przekazywać bezpośrednio do dostawy tego systemu.
AD.11 Analiza obecności członków Rady Rodziców na zebraniach. Odwołanie członków Rady
mających nieobecności na 3 poprzednich zebraniach.
Przewodniczący podsumował obecności członków Rady Rodziców na wszystkich 3 poprzednich
zebraniach Rady. Poinformował, że przedstawiciel klasy 1e Pan Mikołaj Piwecki nie był obecny na
zebraniach Rady Rodziców w dniu 19.10.2021, 25.11.2021, 13.01.2022. W związku z powyższym na
podstawie § 8 pkt 5a) regulaminu Rady Rodziców z dnia 19.10.2021 przewodniczący zarządził
głosowanie w sprawie odwołania ze składu Rady Rodziców przedstawiciela klasy 1e.
Głosowanie nad uchwałą numer 14/2021/2022 w sprawie odwołania ze składu Rady Rodziców
przedstawiciela klasy 1e Pana Mikołaja Piweckiego w związku z nieobecnością na 3 poprzednich
zebraniach w dniu 19.10.2021, 25.11.2021, 13.01.2022.
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Uwagi
23
4
Uchwała numer 14/2021/2022 została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność zwrócenia się do sekretariatu z informacją o podjętej
uchwale oraz o konieczności wyboru nowego przedstawiciela klasy 1e do Rady Rodziców.
AD. 12 Wolne wnioski.
Przedstawiciel klasy 1c poinformował, że docierają od niego sygnały od rodziców z jego klasy, że dzieci
przebywające na świetlicy - pomimo ładnej pogody - nie wychodzą na dwór. W programie,
reklamowanym przez szkołę za pośrednictwem mobidziennika, a dotyczącym walki z
krótkowzrocznością wśród dzieci, zawarta jest informacja, że jednym ze sposobów przeciwdziałania
krótkowzroczności, jest spędzanie przez dziecka na dworze minimum 2 godzin. Przedstawiciel klasy 1c
zwrócił się do przewodniczącego Rady Rodziców z prośba o rozmowę na ten temat z Panią Dyrektor.
AD 13. Ustalenie kolejnego terminu spotkania RR.
Termin kolejnego zebrania Rady Rodziców został ustalony na dzień 24.03.2022 o godz. 18:00.
Planowane zebranie odbędzie się formie stacjonarnej w szkole.

AD.
14
Zamknięcie
i
zakończenie
zebrania
przez
przewodniczącego.
O godz. 20.00 Przewodniczący Tomasz Ratajczak zakończył spotkanie Rady Rodziców.
Załączniki
1.
2.
3.
4.

Lista obecności
Uchwała Rady Rodziców 12/2021/2022
Uchwała Rady Rodziców 13/2021/2022
Uchwała Rady Rodziców 14/2021/2022

Protokołowała
Irmina Gajewicz

Sekretarz Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce

