Protokół
z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dąbrówce ul. Malinowa 41
w roku szkolnym 2021/2022
w dniu 20 kwietnia 2022 r., godz. 18.00

W dniu 20 kwietnia 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 33 członków Rady Rodziców spośród 46 powołanych do Rady
Rodziców.
Przyjęty porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otworzenie zebrania przez przewodniczącego.
Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum.
Powitanie nowych przedstawicieli do Rady Rodziców
Omówienie finansów Rady Rodziców.
Przedstawienie uchwał podjętych przez Prezydium w czasie od zebrania Rady w dniu
24.03.2022 do dnia obecnego zebrania
Analiza obecności członków Rady Rodziców na zebraniach. Odwołanie członków Rady
mających nieobecności na 3 poprzednich zebraniach.
Podsumowanie wiosennej edycji imprezy Pchli Targ
Akcja ekologiczna przygotowywana przez Radę Rodziców na dzień 22.04.2022 (Dzień Ziemi).
Omówienie prac zespołu roboczego zajmującego się wydatkowaniem budżetu w wysokości
18.000 zł na sfinansowanie wykonania gier podwórkowych wielkoformatowych na terenie
szkolnym.
Omówienie prac zespołu roboczego zajmującego się tematem bluzy szkolnej.
Ścianka wspinaczkowa i możliwość jej wyposażenia w drogi boulderowe różnej trudności
Sklepik szkolny i produkty w nim sprzedawane.
Pożegnanie 8 klas.
Parking Kiss&Ride
System RIFD.
Wolne wnioski.
Ustalenie kolejnego terminu spotkania RR.
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 33 członków z 46 powołanych
do Rady Rodziców, co stanowi 71,74%. Stwierdzono quorum.
AD. 3 Powitanie nowych przedstawicieli do rady Rodziców.
Przewodniczący powitał na zebraniu nowych przedstawicieli do Rady Rodziców z klas 1e, 3d, 6c, 8b, 8e
i zachęcił ich do czynnego angażowania się w inicjatywy podejmowane przez Radę Rodziców. Poprzedni
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przedstawiciele w/w klas zostali odwołani ze składu Rady Rodziców ze względu na nieobecność na
trzech kolejnych zebraniach.
AD. 4 Omówienie finansów Rady Rodziców.
Skarbnik Rady Magdalena Kochan przedstawiła raport dotyczący składek na Radę Rodziców w
bieżącym roku szkolnym, który przedstawiono w poniższej tabeli:
l.p

Klasa

1

1a

500,00 zł

2

1b

625,00 zł

3

1c

700,00 zł

4

1d

500,00 zł

5

1e

387,50 zł

6

1f

125,00 zł

7

1g

0,00 zł

8

2a

425,00 zł

9

2b

850,00 zł

10

2c

775,00 zł

11

2d

825,00 zł

12

2e

775,00 zł

13

2f

650,00 zł

14

2g

175,00 zł

15

3a

525,00 zł

16

3b

575,00 zł

17

3c

1 025,00 zł

18

3d

525,00 zł

19

3e

160,00 zł

20

3f

400,00 zł

21

4a

450,00 zł

22

4b

400,00 zł

23

4c

385,00 zł

24

4d

475,00 zł

25

4e

625,00 zł

26

4f

750,00 zł

Kwota wpłat

2

27

5a

100,00 zł

28

5b

570,00 zł

29

5c

550,00 zł

30

5d

637,50 zł

31

6a

575,00 zł

32

6b

700,00 zł

33

6c

375,00 zł

34

6d

225,00 zł

35

7a

650,00 zł

36

7b

350,00 zł

37

7c

475,00 zł

38

7d

275,00 zł

39

7e

625,00 zł

40

7f

150,00 zł

41

8a

560,00 zł

42

8b

100,00 zł

43

8c

175,00 zł

44

8d

750,00 zł

45

8e

475,00 zł

46

8f

950,00 zł

SUMA

22 875,00 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że:
a)

3 klasy z najwyższymi wpłatami składek na Radę Rodziców to:

3c z wpłatą 1025 zł - reprezentant do rady Rodziców Pan Piotr Solarczyk
8f z wpłatą 950 zł - reprezentant do Rady Rodziców Pani Magdalena Kochan
2b z wpłatą 850 zł - reprezentant do Rady Rodziców Pani Samanta Górniak
DZIĘKUJEMY!
b)

4 klasy z najniższymi wpłatami składek na Radę Rodziców to:

5a z wpłatą 100 zł - reprezentant do Rady Rodziców Pan Tomasz Lisiecki
8b z wpłatą 100 zł - reprezentant do Rady Rodziców Pani Anita Smykowska
1f z wpłatą 125 zł - reprezentant do Rady Rodziców Pani Monika Koszalik
3

7f z wpłatą 150 zł - reprezentant do Rady Rodziców Pan Tomasz Liber
Natomiast do chwili obecnej nie udało się pozyskać żadnej wpłaty składek na Radę Rodziców od
rodziców z klasy 1g - reprezentant do rady Rodziców Pan Tomasz Andrzejewski został odwołany na
dzisiejszym zebraniu ze względu na nieobecności na trzech kolejnych zebraniach Rady Rodziców.

AD. 5 Przedstawienie uchwał podjętych przez Prezydium w czasie od zebrania Rady w dniu
24.03.2022 do dnia obecnego zebrania.
Sekretarz Rady Rodziców zreferował wydatkowanie kwot z funduszu Rady Rodziców, jakie miało
miejsce od zebrania Rady Rodziców w dniu 24.03.2022 do dnia obecnego zebrania.

Data

Przedmiot wydatku

Kwota

Kategoria wydatku

Dofinansowanie wycieczki 5c dla
30.03.2022 ucznia z rodziny o trudnej sytuacji
materialnej

Dofinansowanie wycieczek
120,00 zł szkolnych dla uczniów z rodzin o
trudnej sytuacji materialnej

Dofinansowanie wycieczki 5c dla
ucznia z rodziny o trudnej sytuacji
30.03.2022
materialnej (dziecko posiada status
uchodźcy z Ukrainy)

Dofinansowanie wycieczek
120,00 zł szkolnych dla uczniów z rodzin o
trudnej sytuacji materialnej

Dofinansowanie wycieczki 1d dla
30.03.2022 ucznia z rodziny o trudnej sytuacji
materialnej

Dofinansowanie wycieczek
22,00 zł szkolnych dla uczniów z rodzin o
trudnej sytuacji materialnej

Dofinansowanie wycieczki 1d dla
30.03.2022 ucznia z rodziny o trudnej sytuacji
materialnej

Dofinansowanie wycieczek
37,05 zł szkolnych dla uczniów z rodzin o
trudnej sytuacji materialnej

30.03.2022

Szkolny konkurs na ozdobę
wielkanocną

480,00 zł

Konkurs organizowany przez
nauczycieli

Zakupy do kącika kawowego na
12.04.2022 imprezę Pchli Targ - edycja
wiosenna

228,00 zł Pchli Targ

Sfinansowanie zakupu nagród w
konkursie międzyszkolnym o
19.04.2022
tematyce ekologicznej w ramach
obchodów Dnia Ziemi

300,00 zł

Konkurs organizowany przez
nauczycieli

Sfinansowanie zakupu nagród w
19.04.2022 szkolnym konkursie fotograficznym
"Wiosna w obiektywie"

200,00 zł

Konkurs organizowany przez
nauczycieli

SUMA

1 507,05 zł

W roku szkolnym 2021/2022 z funduszu Rady Rodziców została wydatkowana dotychczas łącznie
kwota 12.833,52 zł.
AD.6 Analiza obecności członków Rady Rodziców na zebraniach. Odwołanie członków Rady mających
nieobecności na 3 poprzednich zebraniach.
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Przewodniczący podsumował obecności członków Rady Rodziców na wszystkich 3 poprzednich
zebraniach Rady. Poinformował, że przedstawiciel klasy 1g Pan Tomasz Andrzejewski nie był obecny
na zebraniach Rady Rodziców w dniu 13.01.2022, 17.02.2022, 24.03.2022. 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 1g.
Głosowanie nad uchwałą numer 18/2021/2022 w sprawie odwołania ze składu Rady Rodziców
przedstawiciela klasy 1g Pana Tomasza Andrzejewskiego w związku z nieobecnością na 3 poprzednich
zebraniach w dniu 13.01.2022, 17.02.2022, 24.03.2022
Za
Przeciw
Wstrzymało się
Uwagi
33
Uchwała numer 18/2021/2022 została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność zwrócenia się do sekretariatu z informacją o podjętej
uchwale oraz o konieczności wyboru nowego przedstawiciela klasy 1g do Rady Rodziców.
AD.7 Podsumowanie wiosennej edycji imprezy Pchli Targ.
Przedstawiciel klasy 1c poinformował, że organizacją kolejnej tj. 7 już edycji imprezy Pchli Targ
zakończyła się sukcesem. Sprzedano 65 stoisk a imprezę odwiedziło ok. 350-400 osób. Całkowity
przychód Rady Rodziców ze sprzedaży stoisk, biletów wstępu oraz sprzedaży ciast i napojów w ramach
“kącika kawowego” wyniósł 2.473 zł. Po uwzględnieniu kosztów zakupów produktów do kącika
kawowego wynoszących 228 zł, dochód Rady Rodziców z organizacji imprezy Pchli Targ wyniósł 2.245
zł. Przedstawiciel klasy 1c podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc w organizacji tej
imprezy. Na szczególne podziękowania zasługują również rodzice uczniów poszczególnych klas, którzy
upiekli ciasta do kącika kawowego. Dzięki bardzo dużej liczbie dostarczonych ciast przychody kącika
kawowego w tej edycji imprezy były najwyższe w historii organizacji tej imprezy.
AD.8 Akcja ekologiczna przygotowywana przez Radę Rodziców na dzień 22.04.2022 (Dzień Ziemi).
Koordynator zespołu roboczego ds akcji ekologicznej (przedstawiciel klasy 2d) zreferowała postęp prac
mających na celu zorganizowanie w szkole obchodów Dnia Ziemi:
●
●
●
●
●

uzyskano finansowanie na organizację tego wydarzenia ze środków gminy w kwocie 5.000 zł
wszystkie podlegające nasadzeniom drzewa zostały już dostarczone na teren szkoły
w chwili obecnej wytyczane są miejsca, w którym dokonywane będą nasadzenia drzew
dnia 21.04.2022 zostaną wykonanie nawiercenia
dnia 22.04.2022 uczniowie (zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez nauczycieli) wraz z
Panią Dyrektor oraz przedstawicielami Rady Rodziców będą dokonywali nasadzeń drzew

Przewodniczący Rady Rodziców oraz wszyscy zebrani gorąca podziękowali zespołowi roboczemu
składającemu się z przedstawicieli klas 2d oraz 3c za poświęcony czas oraz ogromny wysiłek włożony
w zorganizowanie i przeprowadzenie tej akcji ekologicznej.
AD.9 Omówienie prac zespołu roboczego zajmującego się wydatkowaniem budżetu w wysokości
18.000 zł na sfinansowanie wykonania gier podwórkowych wielkoformatowych na terenie
szkolnym.
Członkowie zespołu roboczego (przedstawiciele klas 1a, 1c, 2g) ds. wydatkowania z funduszu Rady
Rodziców środków w kwocie 18.000 zł poinformowali zebranych, że lokalizacja gier podwórkowych
wielkoformatowych została zaakceptowana przez Panią Dyrektor. Zostały też przeprowadzone
ostateczne negocjacje cenowe z producentem i wykonawcą tych gier. Przedstawiciele klas 1a oraz 2g
spotkali się z wyznaczonym przez Panią dyrektor pracownikiem szkoły, celem wskazania miejsc, które
wymagają wyczyszczenia (poprzez karcherowanie), które jest niezbędne przed wykonaniem tych gier.
5

Czyszczenie tych miejsc zostanie dokonane przez szkołę. Przeprowadzenie prac związanych z
karcherowaniem a następnie wykonanie tych gier będzie wymagało stabilnych warunków
atmosferycznych oraz odpowiednio wysokich temperatur powietrza w ciągu dnia. Planowany termin
realizacji - pierwsza połowa maja 2022.
Przedstawiciel klasy 2g poinformował ponadto zebranych, że uzyskał potwierdzenie w gminie, że
faktycznie zostały uruchomione unijne środki przeznaczone na realizację programu “Bezpieczny pieszy
- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”.
Dofinansowanie wydatków wynosi aż 85%, a wnioskodawcą może być gmina. W ramach tego
programu dofinansowaniu podlegają m.in wydatki na stworzenie miasteczka drogowego.
Przedstawiciele zespołu roboczego poinformowali, że złożą w Gminie wniosku o pozyskanie środków
na stworzenie miasteczka drogowego na terenie otaczającym naszą szkołę. Ze względu jednak na
bardzo krótki okres na składanie wniosków przez gminę (do 30.04.2022), konieczność pozyskania ofert
cenowych na wykonanie tego miasteczka oraz oferty cenowej na miejscową wymianę kostki brukowej,
realizacja tego pomysłu może być bardzo utrudniona.
AD.10 Omówienie prac zespołu roboczego zajmującego się tematem bluzy szkolnej.
Przedstawiciel klasy 6a poinformował, że odbyło się spotkanie zespołu roboczego ds. bluz z opiekunami
Samorządu Uczniowskiego. Celem spotkania było ustalenie koncepcji zaangażowania uczniów w
realizację pomysłu stworzenia grafiki na bluzę szkolną. Podczas tego spotkanie wypracowano wspólnie
założenia konkursu szkolnego "grafika na bluzę szkolną":
● I etap konkursu - każda klasa przedstawia jedną propozycję grafiki na bluzę szkolną (projekt
przygotowany wspólnie przez klasę, w grupach, indywidualnie) - propozycje wszystkich klas
zostaną przedstawione i odbędzie się głosowanie uczniów - pięć pierwszych miejsc zostanie
nagrodzonych (150 zł) - nagroda pieniężna musi zostać przeznaczona na integrację klasy
(wycieczka, bilety do kina, pizza itp)
● II etap konkursu - 5 grafik wyłonionych z I etapu zostanie zwizualizowanych na bluzach
szkolnych i przedstawione uczniom - odbędzie się kolejne głosowanie na najlepszą grafikę.
Zwycięzca otrzyma nagrodę 300 zł, która musi zostać przeznaczona na integrację klasy
(wycieczka, bilety do kina, pizza itp).
Finalnie zwycięska klasa otrzyma nagrodę pieniężną na integrację klasy w wysokości 450 zł, a pozostałe
cztery wyłonione w I etapie po 150 zł. Konkurs zostanie przeprowadzony przez opiekunów Samorządu
Uczniowskiego. Planowany termin realizacji : I etap - do 15.05.2022, II etap - do dnia 01.06.2022.
Celem w/w projektu jest wspólne stworzenie grafiki na bluzę szkolną, którą chętni rodzice mogliby
kupować dla swoich dzieci/uczniów. Sprzedażą, zakupem i dystrybucją bluz zajęłaby się Rada
Rodziców. Ewentualny zysk uzyskany ze sprzedaży bluz zasiliłby fundusz Rady Rodziców.
AD 11 Ścianka wspinaczkowa i możliwość jej wyposażenia o drogi boulderowe różnej trudności
Przewodniczący poinformował, że odbył spotkanie z Panią Dyrektor w zakresie rozpoznania możliwości
sfinansowania z budżetu szkoły wydatku na wyposażenie istniejącej ścianki wspinaczkowej w drogi
boulderowej różnej trudności. Oferta pozyskana od wykonawcy na wytyczenie tych tras opiewa na
kwotę netto 2000 zł. Pani Dyrektor poinformowała, że ma ograniczone możliwości sfinansowania
całego tego wydatku ze względu na fakt, iż budżetowanie jednostek oświatowych na cały rok, zostało
już dokonane. Ze względu na fakt, iż wytyczenie tych tras zwiększyłoby zdecydowanie poziom
wykorzystania ścianki wspinaczkowej w szkole, podczas prowadzonych rozmów ustalono, że szkoła
oraz Rada Rodziców sfinansują ten wydatek w proporcji 50/50.
W związku z powyższym przewodniczący Rady Rodziców zarządził głosowanie w sprawie
wydatkowania kwoty 1.230 zł na sfinansowanie 50% kosztów wytyczenia tras boulderowych na
istniejącej ściance wspinaczkowej.
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Głosowanie nad uchwałą numer 19/2021/2022 w sprawie wydatkowania kwoty 1.230 zł na
sfinansowanie 50% kosztów wytyczenia tras boulderowych na istniejącej ściance wspinaczkowej
Za
Przeciw
Wstrzymało się
28
3
2
Uchwała numer 19/2021/2022 została podjęta większością głosów.

Uwagi

AD. 12 Sklepik szkolny i produkty w nim sprzedawane.
Przedstawiciel klasy 6a poinformował, że dokonał analizy produktów sprzedawanych w sklepiku
szkolnym pod kątem tego, czy skład tych produktów spełnia przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i
młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Szczegółowa analiza
składu produktów została wysłana przedstawicielom Rady Rodziców przez zebraniem. W wyniku
dokonanej analizy stwierdzono, że większość sprzedawanych w sklepiku szkolnym produktów nie
spełnia przepisów w/w rozporządzenia - przekroczone są dopuszczalne normy cukru, tłuszczu oraz soli.
Zebrani zgodnie ustalili, że powyższe opracowanie zostanie przesłane Pani Dyrektor wraz z prośbą o
wdrożenie kontroli w zakresie produktów sprzedawanych w sklepiku i egzekwowania tego, aby skład
oferowanych w tym sklepiku produktów był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie.
AD. 13 Pożegnanie 8 klas.
Obecni na zebraniu przedstawiciele ósmych klas poinformowali, że wszystkie klasy ósme wyraziły chęć
zorganizowania Balu 8 klas na terenie szkoły a Pani Dyrektor wyraziła zgodę na jego organizację.
Termin balu został ustalony na 10.06.2022. Przedstawiciele poinformowali, że zebrali oferty cenowe
na m.in oprawę muzyczną), dj-a, fotobudkę, catering, tort okolicznościowy. Sekretarz Rady Rodziców
poinformował, że do Rady Rodziców wpłynął wniosek ósmych klas o dofinansowanie balu z funduszu
Rady Rodziców w kwocie 5.000 zł. W chwili obecnej w planowanym ten rok szkolny 2021/2022
budżecie Rady Rodziców zaplanowano na pożeganie 8 klas kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup
upominków pożegnalnych (w poprzednich latach były to kubki pamiątkowe z logo szkoły, szacowany
koszt w tym roku szkolnym to ok. 2.000 zł)) oraz organizację balu (ok. 1.000 zł). Wydatkowanie na
organizację balu kwoty 5.000 zł (czyli o 4.000 zł większej niż w zaplanowanym budżecie) plus kwoty ok.
2.000 zł na zakup kubków pamiątkowych stanowiłoby aż 30,60% przychodów Rady Rodziców z tytułu
składek zebranych w tym roku szkolnym. Zdecydowana większość obecnych na zebraniu
przedstawicieli Rady Rodziców uznała ten wydatek za zbyt mocną obciążający fundusze Rady
Rodziców. Ponadto zebrani zwrócili uwagę, że Rada Rodziców może wspomóc finansowo organizację
samego balu jedynie “symbolicznie”. Natomiast - zgodnie z przyjętą regułą - będzie finansować zakup
upominków pożegnalnych dla absolwentów klas 8 (w poprzednich latach były to kubki pamiątkowe z
logo szkoły). W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono, że na pożegnanie ósmych klas Rada
Rodziców może przeznaczyć łączną kwotę 3.800 zł, a tym kwota 1.800 zł na dofinansowanie kosztów
organizacji balu ósmych klas oraz kwota 2.000 zł na zakup upominków pożegnalnych.
W związku z powyższym przewodniczący Rady Rodziców zarządził głosowanie w sprawie
wydatkowania kwoty 1.800 zł na dofinansowanie kosztów organizacji balu absolwentów ósmych klas.
Głosowanie nad uchwałą numer 20/2021/2022 w sprawie wydatkowania kwoty 1.800 zł na
dofinansowanie kosztów organizacji balu absolwentów ósmych klas.
Za
Przeciw
Wstrzymało się
31
1
1
Uchwała numer 20/2021/2022 została podjęta większością głosów.

Uwagi
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AD 14 Parking Kiss&Ride
Przedstawiciele klasy 3b i 4a poinformowali, że skontaktowali się z Urzędem Gminy Dopiewo w sprawie
kontynuowania rozmów w zakresie możliwości realizacji pomysłu Rady Rodziców stworzenia wzdłuż
ul. Malinowej parkingu typu Kiss&Ride. Status w/w tematu w gminie przedstawia się następująco:
● budowa ul. Malinowej (I etap) - obecnie realizowany jest przetarg na wykonanie prac,
rozpoczęcie prac szacowane jest na przełom maja/czerwca. Projekt przebudowy ul.
Malinowej uwzględnia miejsce pod przyszłe wykonanie parkingu K&R,
● budowa parkingu K&R - jest już wybrany projektant. Projekt ma być gotowy do końca września
(wraz z pozwoleniem na budowę). W zakresie przeprowadzenia prac budowlanych związanych
z wykonaniem tego parkingu - realne jest sfinansowanie tych prac w ramach budżetu gminy
na rok 2023
AD. 15 System RIFD.
Przewodniczący zapytał zebranych czy mają oni (lub są im znane) jakieś uwagi dotyczące wdrażanego
pilotażowo w naszej szkole elektronicznego system identyfikacyjnego odbioru dziecka ze szkoły.
Przedstawiciel klasy 1e zwrócił uwagę na “niestabilność’ działania systemu: cyt.: raz działa a raz nie.
AD. 16 Wolne wnioski.
Ze względu na pojawiające się wśród rodziców pytania dotyczące możliwości nocowania przez uczniów
w szkole, przewodniczący poinformował, że rozmawiał na ten temat z Panią Dyrektor i uzyskał
informację, że nocowania jest możliwe. Konieczne jest w takiej sytuacji zapewnienie portiera oraz
opieki rodziców (w ilości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami).
Ponadto przewodniczący poinformował, że - w nawiązaniu do informacji otrzymanej od Pani Dyrektor
- w okresie letnim w szkole będą organizowane półkolonie dla uczniów.
W chwili obecnej w szkole uczy się ok. 30 uczniów - posiadających status uchodźcy z Ukrainy.
Przedstawiciel klasy 1e zwrócił uwagę, że menu szkolnego cateringu jest skonstruowane w ten sposób,
że nie ma osobnego menu dla uczniów znajdujących się na diecie bezglutenowej i osobnego menu dla
uczniów znajdujących się na diecie bezmlecznej. Osoby uczulone na gluten i mleko są objęte jednolitą
dietą, co sprawia, że uczniowie uczuleni na gluten jednocześnie nie mają możliwości spożywania
podczas obiadów produktów z mlekiem i odwrotnie tj. uczniowie uczuleni na mleko nie mają
możliwości spożywania podczas obiadów produktów zawierających gluten. Przedstawiciel klasy 1e
zaproponował, aby zwrócić się z wnioskiem do Pani Dyrektor, aby w sytuacji ogłaszania przetargu na
catering na kolejny rok szkolny, zwróciła uwagę na możliwość wyraźnego rozróżnienia tych diet.
AD 17. Ustalenie kolejnego terminu spotkania RR.
Termin kolejnego zebrania Rady Rodziców został ustalony na dzień 25 maja 2022 o godz. 18:00.
Planowane zebranie odbędzie się formie stacjonarnej w szkole.
AD.
18
Zamknięcie
i
zakończenie
zebrania
przez
przewodniczącego.
O godz. 19.40 Przewodniczący Tomasz Ratajczak zakończył spotkanie Rady Rodziców.
Załączniki
1. Lista obecności
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2. Uchwała Rady Rodziców 18/2021/2022
3. Uchwała Rady Rodziców 19/2021/2022
4. Uchwała Rady Rodziców 20/2021/2022

Protokołowała

Sekretarz Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce
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