Protokół
z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Dąbrówce ul. Malinowa 41
w roku szkolnym 2021/2022
w dniu 22 czerwca 2022 r., godz. 18.00

W dniu 22 czerwca 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 uczestniczyło 25 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.

Otworzenie zebrania przez przewodniczącego.
Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum.
Roczne podsumowanie finansów Rady Rodziców.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie wydatkowania środków w kwocie 4.360 zł z funduszu Rady
Rodziców na zakup nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia dobrowolnej składki na Radę Rodziców.
Spotkanie z kierownik świetlicy szkolnej Panią Iwoną Szymkowiak.
Relacja z przygotowań do ponownego spotkania z wójtem gminy Dopiewo Panem Pawłem
Przepióra.
Omówienie prac zespołu roboczego zajmującego się konkursem “Grafika na bluzę szkolną”.
Palikowanie drzew posadzonych w ramach akcji ekologicznej “Drzewa dla szkoły - życie dla
Ziemi”.
Podsumowanie balu ósmych klas.
Podsumowanie działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022.
Wolne wnioski.
Zamknięcie i zakończenie zebrania przez przewodniczącego.

AD.1 Otworzenie zebrania przez przewodniczącego.
Zebranie 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 25 członków z 46 powołanych
do Rady Rodziców, co stanowi 54,35%. Stwierdzono quorum.
AD. 3 Roczne podsumowanie finansów Rady Rodziców .
Skarbnik Rady przedstawiła raport dotyczący składek na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym,
który przedstawiono w poniższej tabeli:

l.p

Klasa

Suma wpłat

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

825,00 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

29

5c

550,00 zł

30

5d

637,50 zł

31

6a

625,00 zł

32

6b

725,00 zł

33

6c

375,00 zł

34

6d

225,00 zł

35

7a

650,00 zł

36

7b

350,00 zł

37

7c

525,00 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

SUMA

25 115,00 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

Dodatkowo w roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców uzyskała przychód z następujących źródeł:
Dodatkowe wpływu na fundusz Rady Rodziców w roku
szkolnym 2021/2022
Wpływy z tytułu grantu otrzymanego od Stowarzyszenia

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Kwota
1 000,00 zł

Dodatkowe wpływu na fundusz Rady Rodziców w roku
szkolnym 2021/2022
Wpływy z organizacji wiosennej edycji imprezy Pchli Targ

Kwota
2 470,00 zł
3 470,00 zł

Całkowita kwota wpływów na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 to kwota
28.585,00 zł.

Podsumowanie wydatków z funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 przedstawia
poniższa tabela:
Wydatki z funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym
2021/2022
Sfinansowanie nagród w konkursach szkolnych i
pozaszkolnych

Kwota zrealizowana
6 184,81 zł

Konkurs plastyczny Rady Rodziców na Dzień Nauczyciela

900,00 zł

Słodki poczęstunek na Dzień Nauczyciela

340,50 zł

Zakup wyposażenia do świetlicy
Realizacja projektu pod nazwą: Duży Budżet (np. gry
wielkoformatowe)

3 057,79 zł
18 000,00 zł

Pożegnanie 8 klas (upominki pamiątkowe i dofinansowanie
balu Absolwenta)

3 395,57 zł

Nagrody dla uczniów na koniec roku za wyniki w nauce,
osiągnięcia sportowe, postawy społeczne, wyniki w
konkursach pozaszkolnych

4 360,00 zł

Stworzenie tras boulderowych na istniejącej ścianie
wspinaczkowej - 50% kosztów

1 230,00 zł

Pozostałe inicjatywy uczniów i nauczycieli (obchody świąt
okazjonalnych itp.)

3 369,18 zł

Wsparcie uczniów o trudnej sytuacji materialnej
(sfinansowanie wycieczek szkolnych)

1 399,25 zł

Koszty organizacji Pchlego Targu

274,70 zł

Koszty związane z rachunkiem bankowy, prowizje, koszty
działania RR, druk naklejek, druk ulotek

242,70 zł
42 754,50 zł

Do wydatkowania w roku szkolnym 2021/2022 zaplanowano jeszcze następujące kwoty:

Planowane wydatki z funduszu Rady Rodziców do
poniesienia w roku szkolnym 2021/2022
Sfinansowanie nagród w konkursie "Grafika na bluzę
szkolną"
Koszty działania Rady Rodziców - druk ulotek informacyjnych
o działaniach Rady Rodziców

Kwota planowana
1 000,00 zł
650,00 zł
1 650,00 zł

Całkowita kwota wydatków z funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 stanowi kwotę
44.404,50 zł.
Wobec wpływów na fundusz Rady Rodziców wynoszących 28.585,00 zł wydatkowanie kwoty 44.404,50
zł było możliwe dzięki kwocie “zaoszczędzonej” z poprzednich dwóch lat, w których ich wydatkowanie
było bardzo ograniczone ze względu na utrudnienia w funkcjonowaniu szkoły wywołane panującą
pandemią koronawirusa.
AD.4 Głosowanie nad uchwałami w sprawie wydatkowania środków w kwocie 4.360,00 zł z funduszu
Rady Rodziców na zakup nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego.
Sekretarz poinformowała, że do Rady Rodziców wpłynęła od dyrekcji lista 65 uczniów, którzy osiągnęli
w szkole najwyższe wyniki w nauce lub zajęli wysokie miejsca/wyróżnienia w konkursach
krajowych/pozaszkolnych. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Rada Rodziców
zdecydowała o przyznaniu nagród za 4 najwyższe średnie z każdego rocznika tj. 4 najwyższe średnie z
ósmych klas, 4 najwyższe średnie z siódmych klas itd. Ponadto zdecydowano o przyznaniu nagród
uczniom, którzy zajęli wysokie miejsca/wyróżnienia w konkursach krajowych/pozaszkolnych. W
związku z przyjętymi kryteriami nagrody zostały przyznane 45 uczniom. Nagrodami są bony do empiku
o łącznej wartości 4.360,00 zł (z tego: 2 bony po 150 zł, 37 bonów po 100 zł, 3 bony po 70 zł, 3 bony po
50 zł). W związku z powyższym przystąpiono do głosowania.
Głosowanie nad uchwałą numer 24/2021/2022 w sprawie wydatkowania środków w kwocie 4.360,00
zł z funduszu Rady Rodziców na sfinansowanie zakupu nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego.
Uchwała
Za
Przeciw
24/2021/2022
22
SUMA
25
Uchwała numer 24/2021/2022 została podjęta jednogłośnie.

Wstrzymało się
3

Uwagi

AD.5 Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wysokości dobrowolnej składki na Radę
Rodziców w roku szkolnym 2022/2023.
Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej
wśród członków Rady Rodziców mającej na celu rozpoznanie ich zdania w zakresie zasad ustalenia
składki na Radę Rodziców w kolejnym roku szkolnym 2022/2023. W ankiecie wzięło udział 26 członków,
z czego: połowa opowiedziała się za stałą składką, tj. składką identyczną na każde dziecko, niezależnie
od ilości dzieci w szkole a połowa opowiedziała się za składką zróżnicowaną tj. wyższa składka na
pierwsze dziecko i niższa składka na drugie i każde kolejne dziecko. Przeczytał również
uwagi/komentarze/sugestie, które wypełniający ankietę zamieścili w jej treści. Następnie przystąpiono
do dyskusji, w której każdy przedstawiciel uzyskał możliwość zaprezentowania zebranym własnego
stanowiska w powyższej sprawie. Po zamknięciu dyskusji przystąpiono do głosowania w sprawie
rozstrzygnięcia czy dobrowolna składka na Radę Rodziców w kolejnym roku szkolnym powinna być

stała (tj. identyczna na każde dziecko) czy zróżnicowana (wyższa na pierwsze dziecko i mniejsza na
drugie i każde kolejne dziecko)
Głosowanie nad uchwałą numer 25/2021/2022 w sprawie rozstrzygnięcia czy dobrowolna składka na
Radę Rodziców w kolejnym roku szkolnym powinna być stała (tj. identyczna na każde dziecko) czy
zróżnicowana (wyższa na pierwsze dziecko i mniejsza na drugie i każde kolejne dziecko).
Składki
Wstrzymało się
Uwagi
zróżnicowane
25/2021/2022
12
10
3
SUMA
25
W wyniku głosowania 25/2021/2022 uchwalono większością głosów, że w roku szkolnym 2022/2023
zostanie wprowadzona stała wysokość składki na Radę Rodziców.
Uchwała

Składki równe

W kolejnym etapie przystąpiono do dyskusji nad wysokością stałej składki na Radę Rodziców. Zebrani
zgodnie ustalili, że składka ta dodatkowo powinna być ustalona oddzielnie na każdy semestr. W
związku z powyższym ustalono do głosowania następujące wysokości składek: 25 zł/dziecko/semestr;
30 zł/dziecko/semestr; 35 zł/dziecko/semestr. Przystąpiono do głosowania.
Głosowanie nad uchwałą numer 26/2021/2022 w sprawie ustalenia wysokości semestralnej składki na
Radę Rodziców w kolejnym roku szkolnym.

Uchwała
26/2021/2022
SUMA

25 zł
/dziecko/semest
r
czyli 50 zł/rok
4

30 zł
/dziecko/semestr
czyli 60 zł/rok

35 zł
/dziecko/semestr
czyli 70 zł/rok

Wstrzymało się

16

2

3

25

W wyniku głosowania 26/2021/2022 uchwalono większością głosów, że w roku szkolnym 2022/2023
zostanie wprowadzona składki na Radę Rodziców wynosząca 30 zł na semestr na każde dziecko.
W wyniku dalszej dyskusji ustalono, że składki semestralne będa płatne: składka za I semestr - do końca
października a składka za II semestr - do końca lutego.
AD.6 Spotkanie z kierownik świetlicy Panią Iwoną Szymkowiak.
Na zaproszenie Rady Rodziców na zebranie przybyła kierownik świetlicy Pani Iwona Szymkowiak.
Rozmowy dotyczyły: organizacji życia świetlicy, zasada korzystania z gier świetlicowych (zakupionych
przez Radę Rodziców), funkcjonowania systemu Neonki a także kwestii możliwości powrotów dzieci do
świetlicy szkolnej z zajęć zewnętrznych. Pani kierownik przedstawiła zebranym zasady funkcjonowania
świetlicy, podkreśliła, że największym ograniczeniem w tym funkcjonowaniu jest bardzo duża liczba
uczniów korzystających ze świetlicy oraz brak sal. Bardzo pozytywnie wypowiedziała się na temat
wdrażanego pilotażowo w tym roku szkolnym w klasach pierwszych elektronicznym systemie odbioru
dzieci ze świetlicy Neonki. System ten zdecydowanie usprawnił odbiór dzieci ze świetlicy (wszystkie
osoby upoważnione do odbioru dziecka, możliwość samodzielnego powrotu do domu oraz godzina
tego powrotu do domu są widoczne w systemie bez konieczności sporządzania dokumentacji
papierowej). Wdrożenie tego systemu nie było procesem łatwym - ze względu na dużą ilość uczniów
korzystających ze świetlicy, dużą rotację uczniów między salami podczas spędzania czasu na świetlicy
a także konieczność doposażenia szkoły w odpowiedni internet, tak żeby była możliwość
przywoływania dziecka również podczas jego pobytu na dworze. Pani kierownik świetlicy

poinformowała, że w przyszłym roku szkolnym, oprócz oczywiście klas 1, systemem Neonki zostaną
również objęte klasy 2-3.
W odniesieniu do zasad korzystania przez dzieci z gier świetlicowych zakupionych przez Radę
Rodziców. Sekretarz poinformowała Panią kierownik, że pojawiają się głosy od rodziców, że dzieci nie
korzystają na świetlicy z gier, że ich tam nie ma. Pani kierownik Iwona Szymkowiak poinformowała, że
wszystkie gry świetlicowe przechowywanie są w świetlicy głównej znajdującej się w rotundzie.
Nauczyciel udający się z dziećmi na świetlicę do innej sali niż rotunda ma możliwość - za każdym razem
- pobrania gier ze świetlicy głównej. Dzieci są pytane przez nauczycieli czy chcą jakieś gry do zabawy.
Jeżeli chcą, gry są pobierane ze świetlicy głównej a następnie - po skończonej zabawie - są tam
odnoszone. Dzięki wprowadzeniu takiego systemu gry świetlicowe są kompletne oraz niezniszczone, z
zapewnieniem czego był problem w poprzednich latach szkolnym. Jedynie klocki edukacyjne są
dostępne dla dzieci bez “ kontroli ich wydawania”.
Ostatnim poruszanym tematem była kwestia możliwości powrotów dzieci z zajęć zewnętrznych do
świetlicy szkolnej. Pani kierownik jest przeciwnikiem takiego rozwiązania ze względu na następujące
ograniczenia w szczególności takie jak:
●

●

dzieci po opuszczeniu świetlicy, po ok. godzinie będą wracać do szkoły. Bardzo często zdarza
się tak, że w ciągu tej godziny uczniowie rotują między salami. Dzieci wracające po godzinie do
szkoły po pierwsze - mogą nie zostać wpuszczone do szkoły (nie zawsze portier przebywa w
portierni), po drugie - nawet jeżeli wejdą do szkoły, to nikt nie będzie im w stanie udzielić
informacji, do której sali lekcyjnej mają się udać;
dzieci, które miałyby chodzić na zajęcia zewnętrzne, uczęszczałyby na te zajęcia często w
godzinach, w których jednocześnie pozostałe dzieci ze świetlicy chodziłyby na obiad. Dzieci
wracające po godzinie do szkoły nie zjadłyby obiadu i nie miałby kto iść z tymi wracającymi
dziećmi do stołówki szkolnej

Na koniec kierownik świetlicy Pani Iwona Szymkowiak podziękowała Radzie Rodziców za gry i zabawki
edukacyjne oraz chusty animacyjne, które Rada Rodziców zakupiła i przekazała do świetlicy w tym roku
szkolnym.
AD.7 Relacja z przygotowań do ponownego spotkania z wójtem gminy Dopiewo Panem Pawłem
Przepióra.
Przedstawiciel zespołu ds. spotkania z wójtem poinformował, że na dzień 23.06.2022 zostało
umówione ponowne spotkanie z wójtem, w którym - na zaproszenie Rady Rodziców - zgodziła się
uczestniczyć Pani Dyrektor Iwona Napierała. Została również przygotowana lista
pytań/zagadnień/tematów, które miały zostać poruszone na tym spotkaniu. Lista ta została wysłana
do sekretariatu gminy. Ponowne spotkanie z wójtem miało na celu omówienie bieżących i ważnych
spraw z życia szkoły i jej bezpośredniego otoczenia, podsumowanie tego, co udało się zrealizować od
poprzedniego spotkania oraz miało wytyczyć kierunki rozwoju i możliwości dalszych działań na rzecz
szkoły w kooperacji z gminą. Niestety w dniu dzisiejszym tj. 22.06.2022 Pani Dyrektor poinformowała,
że z przyczyn obiektywnych zmuszona jest odwołać swój udział w tym spotkaniu. Wobec powyższego
sekretariat gminy poinformował, że Pan wójt nie chce uczestniczyć w spotkaniu bez Pani dyrektor i
odwołał spotkanie zaplanowane na dzień 23.06.2022. Obecni na zebraniu przedstawiciele zgodnie
ustalili, że kolejne spotkanie z Panem wójtem zostanie zorganizowane we wrześniu.
AD. 8 Omówienie prac zespołu roboczego zajmującego się konkursem “Grafika na bluzę szkolną”.
Członek zespołu roboczego zajmującego się konkursem “Grafika na bluzę szkolną” poinformował, że
konkurs został rozstrzygnięty. Do konkursu wpłynęło 26 prac. Komisja konkursowa składająca się z
dwóch przedstawicieli Rady Rodziców, nauczyciela plastyki (Pani Jolanta Krok) oraz dwóch opiekunów
samorządu uczniowskiego (Pani Natalia Żuk i Pani Anna Pszeniczka) zdecydowała o przyznaniu dwóch

głównych nagród dla zwycięskich klas: klasy 8a i klasy 1c. Nagroda w wysokości 500 zł dla każdej klasy,
zostanie wypłacona na konto klasowe z przeznaczeniem na cel integracyjny: pizza, lody, wycieczka,
ognisko klasowe itp. W kolejnym etapie wyłonione w konkursie szkolnym grafiki zostaną
zwizualizowane na bluzach szkolnych. Stworzonych zostanie kilka różnych wersji bluz, które następnie
zostaną poddane pod głosowanie wśród uczniów szkoły za pośrednictwem ankiety.
AD.9 Palikowanie drzew posadzonych w ramach akcji ekologicznej “Drzewa dla szkoły - życie dla
Ziemi”.
Koordynator zespołu ds akcji ekologicznej “Drzewa dla szkoły - życie dla Ziemi” poinformował, że do
wykonania i rozliczenia pozostały jeszcze prace związane z palikowaniem posadzonych drzew. Jest
jednak problem ze znalezieniem wykonawcy tych prac - nie ma kontaktu z pierwotnym wykonawcą,
który złożył ofertę na wykonanie tych prac. W związku z powyższym w chwili obecnej konieczne jest
znalezienie innego wykonawcy. Ponadto koordynator akcji ekologicznej poinformowała, że 13
posadzonych drzew niestety uschło a 6 krzewów zostało skoszonych kosiarką.
AD. 10 Podsumowanie balu ósmych klas.
Obecni na zebraniu przedstawiciele klas ósmych zrelacjonowali krótko przebieg balu ósmych klas.
Impreza była bardzo udana, uczniowie bawili się bardzo dobrze.
AD. 11 Podsumowanie działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
Przewodniczący przedstawił najważniejsze projekty zrealizowane przez Radę Rodziców w bieżącym
roku szkolnym:
● pozyskanie grantu w wysokości 1.000,00 zł od Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL, uzupełnienie go o środki z funduszu Rady Rodziców i przeznaczenie środków na
zakup gier, zabawek edukacyjnych oraz chust animacyjnych do świetlicy szkolnej
● spotkanie Rady Rodziców z wójtem gminy Dopiewo Panem Pawłem Przepióra, zainicjowanie
działań w kierunku stworzenia wzdłuż ulicy Malinowej parkingu Kiss&Ride
● zorganizowanie, pozyskanie finansowania (5.000,00 zł) oraz przeprowadzenie akcji
ekologicznej “Drzewa dla szkoły - życie dla Ziemi” w wyniku której na terenie szkolnym zostało
posadzonych ok. 60 drzew i 10 krzewów
● zakup i montaż wielkoformatowych gier podwórkowych (14 szt) oraz korytarzowych (2 szt)
● zorganizowanie, sfinansowanie (50% kosztów) oraz pozyskanie finansowania (pozostałe 50%
kosztów sfinansowane zostało z budżetu szkoły) na wyposażenie istniejącej ścianki
wspinaczkowej w trasy boulderowe różnej trudności (nie wymagające asekuracji), co ma na
celu zwiększenie intensywności wykorzystania tej ścianki podczas zajęć WF
● zorganizowanie i przeprowadzenie wiosennej akcji imprezy rodzinnej Pchli Targ oraz zasilenie
funduszu Rady Rodziców dochodem z tej akcji w kwocie 2.195,30 zł
Przewodniczący podziękował wszystkim osobom zaangażowanych w pracę Rady Rodziców w bieżących
roku szkolnym. W tym roku szkolnym odbyło się 9 zebrań Rady Rodziców co daje łącznie ok. 18 godzin
czasu prywatnego członków poświęconego na uczestnictwo w tych zebraniach. Do tego czasu należy
doliczyć również bardzo dużą ilość czasu prywatnego poświęconego przez członków na pracę w
powołanych zespołach roboczych. Przewodniczący podkreślił, że członkowie Rady Rodziców działają
społecznie, nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia.
AD 12. Wolne wnioski.

W czasie zebrania zgłoszono następujące wnioski/pomysły do zrealizowania w przyszłym roku
szkolnym:
● zorganizowanie dzieciom dyskotek szkolnych
● przygotowanie ulotki informacyjnej o działaniach Rady Rodziców zawierającej również
informację o numerze konta Rady Rodziców
● rozdawanie w/w ulotek bezpośrednio przez przedstawicieli Rady Rodziców na pierwszym
zebraniu w kolejnym roku szkolnym - skierowanie prośby do Pani dyrektor o to, by każdy
przedstawiciel mógł zająć ok. 5-10 minut na zebraniu w celu przedstawienia informacji o Radzie
Rodziców
● przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas 4-8 oraz wśród rodziców klas 1-3 mającej na celu
przedstawienie pomysłów na działania, inicjatywy, wydarzenia, w organizacji/realizacji których
mogłaby uczestniczyć Rada Rodziców
● podjęcie w kolejnym roku szkolnym realizacji pomysłu stworzenia lodowiska na parkingu od
strony wejścia B. W obecnym roku szkolnym projekt nie został zrealizowany ze względu na
niekorzystne warunki pogodowe (brak utrzymujących się mrozów)
AD.
13
Zamknięcie
i
zakończenie
zebrania
przez
przewodniczącego.
O godz. 19.40 Przewodniczący Tomasz Ratajczak zakończył spotkanie Rady Rodziców.
Załączniki
1.
2.
3.
4.

Lista obecności
Uchwała Rady Rodziców 24/2021/2022
Uchwała Rady Rodziców 25/2021/2022
Uchwała Rady Rodziców 26/2021/2022

Protokołowała

Sekretarz Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce

