Protokół
z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dąbrówce ul. Malinowa 41
w roku szkolnym 2021/2022
w dniu 30 maja 2022 r., godz. 18.00

W dniu 30 maja 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 29 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.

Otworzenie zebrania przez przewodniczącego.
Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum.
Powitanie nowych przedstawicieli do Rady Rodziców
Omówienie finansów Rady Rodziców.
Przedstawienie uchwał (w tym podjętych przez Prezydium) w czasie od zebrania Rady w dniu
20.04.2022 do dnia obecnego zebrania
Głosowanie nad uchwałami w sprawie wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców
Podsumowanie pracy zespołu roboczego - akcja ekologiczna przygotowana i przeprowadzona
przez Radę Rodziców w dniu 22.04.2022 (Dzień Ziemi).
Podsumowanie pracy zespołu roboczego - montaż wielkoformatowych gier podwórkowych i
korytarzowych
Podsumowanie - wyposażenie ścianki wspinaczkowej w trasy boulderowe
Omówienie prac zespołu roboczego zajmującego się tematem bluzy szkolnej.
Sklepik szkolny i produkty w nim sprzedawane.
Pożegnanie 8 klas.
Planowanie kolejnego spotkania z wójtem gminy Dopiewo Panem Pawłem Przepióra
System RIFD (Neonki).
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 29 członków z 46 powołanych
do Rady Rodziców, co stanowi 63,04%. Stwierdzono quorum.
AD. 3 Powitanie nowych przedstawicieli do rady Rodziców.
Przewodniczący powitał na zebraniu nowego przedstawiciela klasy 1g - Panią Agatę Andrzejak i zachęcił
ją do czynnego angażowania się w inicjatywy podejmowane przez Radę Rodziców. Poprzedni
przedstawiciel w/w klasy został odwołany ze składu Rady Rodziców ze względu na nieobecność na
trzech kolejnych zebraniach.

AD. 4 Omówienie finansów Rady Rodziców.
Skarbnik Rady przedstawiła raport dotyczący składek na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym,
który przedstawiono w poniższej tabeli:
l.p

Klasa

1

1a

525,00 zł

2

1b

600,00 zł

3

1c

825,00 zł

4

1d

500,00 zł

5

1e

387,50 zł

6

1f

250,00 zł

7

1g

415,00 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

325,00 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

500,00 zł

21

4a

500,00 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

27

5a

600,00 zł

28

5b

570,00 zł

Kwota wpłat

29

5c

550,00 zł

30

5d

637,50 zł

31

6a

625,00 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

500,00 zł

39

7e

625,00 zł

40

7f

100,00 zł

41

8a

610,00 zł

42

8b

450,00 zł

43

8c

200,00 zł

44

8d

750,00 zł

45

8e

475,00 zł

46

8f

950,00 zł

wpłata bez
identyfikacji
klasy

wpłata bez
identyfikacji
klasy

SUMA

100,00
25 090,00 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:

7f z wpłatą 100 zł - reprezentant do Rady Rodziców Pan Tomasz Liber
3e z wpłatą 160 zł - reprezentant do Rady Rodziców Pan Łukasz Majewski
8c z wpłatą 200 zł - reprezentant do Rady Rodziców Pani Agnieszka Śmiłowska

AD. 5 Przedstawienie uchwał (w tym podjętych przez Prezydium) w czasie od zebrania Rady w dniu
20.04.2022 do dnia obecnego zebrania.
Sekretarz Rady Rodziców zreferowała wydatkowanie kwot z funduszu Rady Rodziców, jakie miało
miejsce od zebrania Rady Rodziców w dniu 20.04.2022 do dnia obecnego zebrania.
Data
09.05.2022

Przedmiot wydatku
Sfinansowanie wycieczki dla ucznia z
rodziny o trudnej sytuacji materialnej

Kwota

Kategoria wydatku

Dofinansowanie wycieczek
35,00 zł szkolnych dla uczniów z rodzin
o trudnej sytuacji materialnej

Sfinansowanie wycieczek dla uczniów
z rodziny o trudnej sytuacji materialnej
11.05.2022
- klasa 6A (dziecko posiada status
uchodźcy z Ukrainy)

Dofinansowanie wycieczek
350,00 zł szkolnych dla uczniów z rodzin
o trudnej sytuacji materialnej

Sfinansowanie wycieczek dla uczniów
z rodziny o trudnej sytuacji materialnej
11.05.2022
- klasa 6A (dziecko posiada status
uchodźcy z Ukrainy)

Dofinansowanie wycieczek
275,00 zł szkolnych dla uczniów z rodzin
o trudnej sytuacji materialnej

Sfinansowanie 50% kosztów
11.05.2022 wytyczenia tras boulderowych na
istniejącej ściance wspinaczkowej
Dofinansowanie wycieczki do teatru
16.05.2022 dla ucznia z klasy 1d z rodziny o
trudnej sytuacji materialnej
Sfinansowanie nagród i poczęstunku
23.05.2022 w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki
Obcojęzycznej
26.05.2022

Wykonanie wielkoformatowych gier
podwórkowych

Wytyczenie tras boulderowych
1 230,00 zł różnej trudności na istniejącej
ściance wspinaczkowej
Dofinansowanie wycieczek
78,60 zł szkolnych dla uczniów z rodzin
o trudnej sytuacji materialnej
600,00 zł

18 000,00 zł

Konkurs organizowany przez
nauczycieli
Wielkoformatowe gry
podwórkowe

Dofinansowanie wycieczki do teatru
dla ucznia z klasy 1d z rodziny o
26.05.2022 trudnej sytuacji materialnej (inny
uczeń niż w wypłacie z dnia
16.05.2022)

Dofinansowanie wycieczek
78,60 zł szkolnych dla uczniów z rodzin
o trudnej sytuacji materialnej

Sfinansowanie nagród w szkolnym
konkursie na logo i flagę Szkolnego
27.05.2022
Klubu Zdobywców Korony Gór
Polskich

90,00 zł

SUMA

Konkurs organizowany przez
nauczycieli

20 737,20 zł

W roku szkolnym 2021/2022 z funduszu Rady Rodziców została wydatkowana dotychczas łącznie
kwota 36.341,73 zł.
AD.6 Głosowanie nad uchwałami w sprawie wydatkowania środków z funduszy Rady Rodziców.

Sekretarz poinformowała, że do Rady Rodziców wpłynął wniosek o udzielenie finansowania w kwocie
1.800 zł na zakup upominków pożegnalnych dla absolwentów klas ósmych (kubek z logo szkoły oraz
długopis z grawerem). W związku z powyższym przystąpiono do głosowania.
Głosowanie nad uchwałą numer 22/2021/2022 w sprawie wydatkowania środków w kwocie 1.800 zł z
funduszu Rady Rodziców na sfinansowanie zakupu upominków pożegnalnych dla absolwentów klas
ósmych (kubek z logo szkoły oraz długopis z grawerem).
Uchwała
Za
Przeciw
22/2021/2022
29
SUMA
29
Uchwała numer 22/2021/2022 została podjęta jednogłośnie.

Wstrzymało się

Uwagi

Sekretarz poinformowała, że do Rady Rodziców dnia 30.05.2022 wpłynął od nauczycieli wychowania
fizycznego wniosek o udzielenie finansowania z funduszu Rady Rodziców w kwocie 1.200 zł na zakup
nagród (w postaci piłek oraz słodkiego poczęstunku) w związku z obchodami dnia 01.06.2022 w szkole
Dnia Dziecka - Dnia Sportu. Sekretarz zwróciła uwagę na bardzo późny termin złożenia przez nauczycieli
wniosku o udzielenie finansowania. Obecni na zebraniu przedstawiciele Rady Rodziców dyskutowali
czy nagrodą w konkursie organizowanym na Dzień Sportu - a także w związku ze stanowiskiem Rady
Rodziców skierowanym do Pani Dyrektor o usunięcie ze sklepiku szkolnego “niezdrowych produktów”
(tj. produktów niespełniających obowiązujących przepisów prawa) - powinien być tzw. słodki
poczęstunek. Zebrani nie wyrazili zgody na sfinansowanie słodkiego poczęstunku i zdecydowali o
obniżeniu wysokości finansowania do kwoty 1.000 zł. W związku z powyższym przystąpiono do
głosowania.
Głosowanie nad uchwałą numer 23/2021/2022 w sprawie wydatkowania środków w kwocie 1.000 zł z
funduszu Rady Rodziców na sfinansowanie zakupu nagród (np. piłek, bez słodkiego poczęstunku) w
związku z obchodami dnia 01.06.2022 w szkole Dnia Dziecka - Dnia Sportu.
Uchwała
Za
Przeciw
Wstrzymało się
23/2021/2022
24
2
3
SUMA
29
Uchwała numer 23/2021/2022 została podjęta większością głosów.

Uwagi

AD.7 Podsumowanie pracy zespołu roboczego - Akcja ekologiczna przygotowana i przeprowadzona
przez Radę Rodziców w dniu 22.04.2022 (Dzień Ziemi).
Przedstawiciel zespołu roboczego ds akcji ekologicznej (przedstawiciel klasy 3c) poinformował, że
organizacja akcji ekologicznej zakończyła się sukcesem. Inicjatywa spotkała się z bardzo
entuzjastycznym podejściem przede wszystkim ze strony uczniów ale również nauczycieli i dyrekcji
szkoły. Drzewa zostały posadzone (dwa z nich nie przyjęły się i będą wymieniane na wiosnę lub jesień),
w chwili obecnej następuje rozliczenie wydatków, na które udało się pozyskać finansowanie z gminy.
AD.8 Podsumowanie pracy zespołu roboczego - montaż wielkoformatowych gier podwórkowych i
korytarzowych.
Członkowie zespołu roboczego (przedstawiciele klas 1a i 1c) poinformowali, że dnia 18.05.2022 został
przeprowadzony montaż wielkoformatowych gier podwórkowych oraz korytarzowych. Łącznie
wykonanych zostało 14 gier podwórkowych oraz 2 gry korytarzowe. Na ten cel - zgodnie z uchwałą
podjętą na wcześniejszych zebraniach została wydatkowana kwota 18.000 zł. Przedstawiciele zespołu
roboczego poinformowali również, że w trakcie opracowania znajdują się tabliczki, które zostaną
umieszczone przy każdej grze, które stanowić będą dla dzieci inspiracje, wskazówki w zakresie
różnorodnych możliwości wykorzystania każdej z zamontowanych gier.

Przedstawiciel klasy 1c poinformował ponadto zebranych, że Rada Rodziców otrzymała od wójta gminy
Dopiewo odpowiedź na złożony przez Radę Rodziców dnia 26.04.2022 w gminie wniosek o pozyskanie
przez gminę środków unijnych w ramach programu “Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla
pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” i przeznaczenie pozyskanych środków
na wykonanie na terenie szkoły oraz terenie bezpośrednio do niej przylegającym tzw. miasteczka
drogowego. Niestety wniosek Rady Rodziców o pozyskanie środków unijnych na realizację w/w
projektu nie został przez gminę złożony m.in. przez zbyt późne złożenie wniosku przez Radę Rodziców
a także ze względu na kolizję wytyczonych tras z sąsiadującą ulicą Malinową - ulica Malinowa jest drogą
gminną i każdorazowa zmiana oznakowania drogi w zakresie znaków pionowych i poziomych wymaga
dokonania stosownych uzgodnień z zarządcą ruchu. Pismo od wójta gminy Dopiewo stanowiące
odpowiedź na złożony przez Radę Rodziców wniosek o pozyskanie finansowania na budowę miasteczka
drogowego dostępny jest pod następującym linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1u5Du2z4X9MtsbBFVcFyKOf_S-Eej3RBM/view?usp=sharing
AD 9 Podsumowanie - wyposażenie ścianki wspinaczkowej w trasy boulderowe.
Przewodniczący, w zastępstwie osoby prowadzącej ten projekt tj. przedstawiciela klasy 3b,
poinformował, że 18.05.2022 zostały przeprowadzone prace związane z wyposażeniem istniejącej
ścianki wspinaczkowej w drogi boulderowe różnej trudności. Wytyczone trasy boulderowe pozwalają
korzystać ze ścianki wspinaczkowej bez asekuracji co zdecydowanie zwiększy intensywność
wykorzystania tej ścianki podczas zajęć wychowania fizycznego. Łączny koszt wykonanych prac to
kwota 2.460 zł, z czego 50% zostało sfinansowane z funduszu Rady Rodziców i 50% z budżetu szkoły.
AD.10 Omówienie prac zespołu roboczego zajmującego się tematem bluzy szkolnej.
Sekretarz zwrócił uwagę na stosunkowo słabą komunikację w zakresie przekazania wszystkim klasom
informacji o organizowanych konkursie szkolnym “grafika na bluzę szkolną”. Przedstawiciel klasy 6a
poinformował, że skontaktuje się z opiekunkami samorządu uczniowskiego w celu rozpoznania
tematu.
Założenia konkursu szkolnego "grafika na bluzę szkolną" są następujące:
● 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.
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 Sklepik szkolny i produkty w nim sprzedawane.
Sekretarz Rady Rodziców poinformowała, że dnia 17.05.2022 zostało skierowane pismo do Pani
Dyrektor z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie z oferty sklepiku szkolnego
produktów w nim sprzedawanych, których skład nie spełnia przepisów 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. W swojej
odpowiedzi z dnia 30.05.2022 Pani Dyrektor poinformowała, że pismo Rady Rodziców zostało
przekazane właścicielowi firmy cateringowej, który zapewnił, że wskazane produkty będą sukcesywnie
wycofywane ze sklepiku.
AD. 13 Pożegnanie 8 klas.
Obecni na zebraniu przedstawiciele ósmych klas poinformowali, że trwają intensywne przygotowania
do balu, który odbędzie się 10.06.2022 w holu szkoły.
AD 14 Planowanie kolejnego spotkania z wójtem gminy Dopiewo Panem Pawłem Przepióra
Przewodniczący poinformował, że jeszcze w tym roku szkolnym planuje odbyć kolejne spotkanie z
wójtem gminy Dopiewo Panem Pawłem Przepióra. Do zorganizowania ponownego spotkania został
powołany zespół roboczy w identycznym składzie jak poprzednio tj zespół składający się z
przedstawicieli klas 1c, 2d, 3a, 3b i 6b. Sekretarz Rady Rodziców został poproszony o sporządzenie
ankiety, której celem będzie rozpoznanie wśród przedstawicieli Rady Rodziców tematów, które ich
zdaniem winny być poruszone na spotkaniu z wójtem. Ankieta zostanie udostępniona do wypełnienia
przedstawicielom Rady Rodziców, którzy materiał do jej wypełnienia “pozyskają” wśród rodziców
własnych klas. Celem ponownego spotkania z wójtem gminy Dopiewo Panem Pawłem Przepióra jest
podsumowanie ustaleń z poprzedniego spotkania, które miało miejsce dnia 25.11.2021 oraz
omówienie ewentualnych spraw/zagadnień/problemów, które wynikną z wypełnionej ankiety.
AD. 14 System RIFD (Neonki).
Przewodniczący poinformował, że na ukończeniu znajdują się prace związane z wdrażaniem w szkole
elektronicznego system identyfikacyjnego odbioru dziecka ze szkoły. Wdrażanie systemu okazało się
utrudnione ze względu na organizację funkcjonowania świetlicy szkolnej (przemieszczenie się dzieci
między klasami-świetlicami), konieczne również było wyposażenie szkoły w internet o większym
zasięgu (pojawił się problem z “wywoływaniem” dzieci w sytuacji, gdy przebywały one na dworze.
Jednocześnie przewodniczący poinformował, że od nowego roku szkolnego szkoła docelowo planuje
objąć systemem RIFD w całości klasy 1-3.
AD. 15 Wolne wnioski
Obecni na zebraniu przedstawiciele Rady Rodziców zdecydowali o zaproszeniu na kolejne zebranie
kierownik świetlicy Pani Iwony Szymkowiak w celu omówienia organizacji życia świetlicy, zasad
korzystania z gier (zakupionych przez Radę Rodziców), funkcjonowania systemu Neonki a także kwestii
możliwości powrotów dzieci z zajęć zewnętrznych.
AD 16. Ustalenie kolejnego terminu spotkania RR.
Termin kolejnego zebrania Rady Rodziców został ustalony na dzień 22 czerwca 2022 o godz. 18:00 w
świetlicy szkolnej.

AD.
17
Zamknięcie
i
zakończenie
zebrania
przez
przewodniczącego.
O godz. 19.40 Przewodniczący Tomasz Ratajczak zakończył spotkanie Rady Rodziców.
Załączniki
1. Lista obecności
2. Uchwała Rady Rodziców 22/2021/2022
3. Uchwała Rady Rodziców 23/2021/2022

Protokołowała

Sekretarz Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce

