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Protokół 
z zebrania Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce ul. Malinowa 41  
w roku szkolnym 2022/2023 

w dniu 08 września 2022 r., godz. 18.00 
 
 

W dniu 8 września 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 
2022/2023.  
Reprezentacja poszczególnych klas przedstawiała się zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 
1 do niniejszego protokołu.  
 
W zebraniu uczestniczyło 43 członków Rady Rodziców spośród 48 powołanych do Rady Rodziców.  

W pierwszej części w zebrania uczestniczyła Pani Wicedyrektor Dorota Dominiak. 

1. Rozpoczęcie zebrania, wybór protokolanta i prowadzącego. 
Po spisaniu listy obecności zebranie rozpoczął dotychczasowy Przewodniczący Rady Rodziców Pan 
Tomasz Ratajczak. Protokolantem została Pani Monika Nowacka – dotychczasowy sekretarz Rady 
Rodziców. 
Po spisaniu listy obecności Pani Monika Nowacka poinformowała, że w zebraniu uczestniczy 43 
członków spośród 48 członków powołanych do Rady Rodziców, co stanowi 89,58%. Stwierdzono 
kworum. 

 
2. Wystąpienie Pani Wicedyrektor Doroty Dominiak. 

Po przywitaniu zebranych Pan Tomasz Ratajczak oddał głos Pani Wicedyrektor Dorocie Dominiak. Pani 
Wicedyrektor poinformowała, że na zebraniu Rady Rodziców miała być obecna Pani Iwona Napierała, 
której jednak powody zdrowotne uniemożliwiły udział w tym zebraniu. 

a) Pani Wicedyrektor poinformowała, że w chwili obecnej w szkole uczy się 1103 uczniów w 48 
oddziałach (klasach) 

b) dwuzmianowość - ze względu na bardzo dużą liczbę oddziałów,  problemy z niewystarczającą 
liczbą sal lekcyjnych, konieczność organizacji lekcji języków obcych w starszych klasach, w tym 
roku szkolnym uczniowie również będą uczęszczać na dwie zmiany. Na drugą zmianę przez cały 
rok szkolny będą chodziły klasy drugie, natomiast klasy piąte będą uczęszczały na drugą zmianę 
tylko przez jeden semestr 

c) kursy autobusów szkolnych - Pani Wicedyrektor otrzymała od Rady Rodziców informację o 
zgłaszanym przez rodziców problemie niewystarczającego dopasowania kursów autobusów 
szkolnych do rozkładu zajęć lekcyjnych. Poinformowała, że szkoła przyjrzy się temu problemowi i 
w miarę możliwości postara się wprowadzić odpowiednie korekty. Poprosiła, aby na bieżąco 
śledzić stronę internetową szkoły, gdzie będą umieszczanie informacje o zmianie rozkładu jazdy 
autobusów szkolnych. Poinformowała również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina 
ma obowiązek zapewnić dowóz do szkoły dzieciom, których miejsce zamieszkania jest oddalone 
od szkoły o więcej niż 3 km, poniżej tej odległości nie ma takiego obowiązku. 

d) opiekunowie wycieczek szkolnych - obecni na zebraniu przedstawiciele Rady Rodziców 
poinformowali Panią Wicedyrektor, że na zebraniach klasowych została im przekazana przez 
wychowawców informacja, że w obecnym roku szkolnym opiekunem wycieczek może być 
wyłącznie nauczyciel, rodzic może pojechać na wycieczkę ale nie będzie on liczony do liczby 
opiekunów. Obecni na zebraniu zapytali Panią Wicedyrektor o powód wprowadzonych zmian, 
zwłaszcza w kontekście braku zmiany przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. 
Zostało zadane m.in pytanie czy opiekunem wycieczki może być np. rodzic posiadający stosowne 
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uprawnienia w tym zakresie? Pani Wicedyrektor poinformowała, szkoła “pracuje jeszcze nad 
tematem opiekunów wycieczek szkolnych”. Przekazała również, że  w przypadku wycieczek należy 
zorganizować opiekę 1 nauczyciela na 15 dzieci. Na wycieczkach “na bliskich dystansach” 
kierownik wycieczki może być opiekunem, natomiast na wycieczkach na dłuższych trasach, w tym 
z noclegiem, kierownik wycieczki nie może być liczony jako opiekun 

e) usprawiedliwianie nieobecności - wobec wprowadzonej w tym roku szkolnym zmiany polegającej 
na konieczności usprawiedliwiania nieobecności ucznia w ciągu 3 dni roboczych od powrotu do 
szkoły, obecni na zebraniu zwrócili się z pytaniem do Pani Wicedyrektor czy jest możliwość 
wydłużenia tego czasu do 7 dni. Pani Wicedyrektor poinformowała, że nie ma takiej możliwości 

f) punktowa ocena zachowania - Pani Wicedyrektor poinformowała, że rozpoczęły się 
przygotowania szkoły do wprowadzenia od kolejnego  roku szkolnego tj. 2023/2024 punktowej 
oceny zachowania 

g) brak oceny proponowanej na I semestr - Pani Wicedyrektor poinformowała, że począwszy od tego 
roku szkolnego nie będzie już oceny proponowanej na I semestr. W miejsce tej oceny została 
uruchomiona w mobidzienniku opcja podglądu faktycznej (realnej) średniej ucznia - którą w 
identycznej wartości “widzą” uczeń, nauczyciel oraz rodzice 

h) przedłużanie lekcji przez nauczycieli - obecni na zebraniu przedstawiciele Rady Rodziców 
przekazali Pani Wicedyrektor informację o problemie przedłużania lekcji przez nauczycieli, co 
zabiera uczniom czas na i tak już krótki odpoczynek na przerwach między lekcjami a w skrajnych 
przypadkach uniemożliwia to również zjedzenie obiadu 

i) korzystanie ze ścianki wspinaczkowej - zebrani poinformowali Panią Dyrektor o zgłaszanych do 
nich przypadkach uniemożliwiania dzieciom, podczas zajęć WF, korzystania z wytyczonych na 
ściance wspinaczkowej tras boulderowych. Wykonanie tych tras zostało sfinansowane w 
poprzednim roku szkolnym w 50% przez szkołę i w 50% przez Radę Rodziców. Cechą tych tras, 
jest to że są one zamontowane na niskich wysokościach, nie wymagają asekuracji ze strony innej 
osoby, co czyni korzystanie z nich bezpiecznym dla uczniów. 

j) Pani Wicedyrektor zobowiązała się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania/zagadnienia 
dotyczące funkcjonowania szkoły, które wpłynęły do dyrekcji od  Rady Rodziców w ciągu 2 tygodni 

 
Pan Tomasz Ratajczak podziękował Pani Wicedyrektor Dorocie Dominiak za obecność na zebraniu a 
także za współpracę z Radą Rodziców w poprzednim roku szkolnym, po czym Pani Wicedyrektor 
opuściła zebranie. 
 

3. Działalność Rady Rodziców - założenia, idea, obecność na zebraniach. 
Pan Tomasz Ratajczak: 
a) pogratulował zebranym wyboru na przedstawiciela Rady Rodziców  
b) podziękował członkom Rady Rodziców, którzy byli zaangażowani przy projekcie i realizacji 

wydruku oraz kolportacji ulotki Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022. Ulotka ta została 
przekazana rodzicom na pierwszych zebraniach klasowych. Ulotka jest również dostępna na 
stronie internetowej szkoły w zakładce O szkole https://dabrowka.edu.pl/rada-rodzicow 

c) poinformował, że członkowie Rady Rodziców działają społecznie, nie pobierając z tego tytułu 
żadnego wynagrodzenia 

d) poinformował o konieczności uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców, a w sytuacji 
niemożności udziału o konieczności ustanawiania zastępstw. Zgodnie z regulaminem Rady 
Rodziców nieobecność na 3 kolejnych zebraniach skutkować będzie wnioskiem o odwołanie ze 
składu Rady Rodziców 

e) zebrania Rady Rodziców odbywają się przeważnie 1 raz w miesiącu 
 

4. Głosowanie nad wyborem członków Prezydium Rady.  
 Zebrani przystąpili do wyboru Prezydium. Prowadzący poprosił o zgłaszanie kandydatur na 

poszczególne stanowiska.  
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Na stanowisko przewodniczącego Rady Rodziców została zgłoszona jedna kandydatura: Pana 
Tomasza Ratajczaka. Pan Tomasz Ratajczak wyraził zgodę na kandydowanie. 
Na stanowisko sekretarza Rady Rodziców została zgłoszona jedna kandydatura: Pani Moniki 
Nowackiej. Pani Monika Nowacka wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Na stanowisko skarbnika Rady Rodziców została zgłoszona jedna kandydatura: Pana Piotra Barej. 
Pan Piotr Barej wyraził zgodę na kandydowanie. 
Wobec wyłonienia kandydatów przystąpiono do tajnych głosowań: 
a) Głosowanie nad uchwałą numer 1/2022/2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Rodziców.  
Kandydat Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Tomasz 
Ratajczak 

42  1  

W wyniku głosowania przewodniczącym Rady Rodziców został Pan Tomasz Ratajczak. Uchwała 
numer 1/2022/2023 została podjęta jednogłośnie. Zgodnie z paragrafem 6 pkt 8 regulaminu 
Rady Rodziców głos Pana Tomasz Ratajczaka został potraktowany jako “wstrzymujący się”. 
 

b) Głosowanie nad uchwałą numer 2/2022/2023 w sprawie wyboru sekretarza Rady Rodziców 
Kandydat Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Monika 
Nowacka 

42  1  

W wyniku głosowania sekretarzem Rady Rodziców została Pani Monika Nowacka. Uchwała 
numer 2/2022/2023 została podjęta jednogłośnie. Zgodnie z paragrafem 6 pkt 8 regulaminu 
Rady Rodziców głos Pani Moniki Nowackiej został potraktowany jako “wstrzymujący się” 
 

c) Głosowanie nad uchwałą numer 3/2022/2023 w sprawie wyboru skarbnika Rady Rodziców 
Kandydat Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Piotr Barej 42  1  

W wyniku głosowania skarbnikiem Rady Rodziców został Pan Piotr Barej. Uchwała numer 
3/2022/2023 została podjęta jednogłośnie. Zgodnie z paragrafem 6 pkt 8 regulaminu Rady 
Rodziców głos Pana Piotra Barej został potraktowany jako “wstrzymujący się” 
 
Wobec takiego wyniku głosowań Prezydium Rady Rodziców zostało przyjęte. 
 

Pan Tomasz Ratajczak gorąco podziękował dotychczasowemu skarbnikowi Rady Rodziców Pani 
Magdalenie Kochan za pełnienie funkcji skarbnika Rady Rodziców aż przez 8 lat. 
 

5. Składka na Radę Rodziców. 
 Dobrowolna składka na Radę Rodziców została uchwalona na ostatnim zebraniu Rady 
Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 i wynosi: 30,00 zł na każde dziecko na każdy semestr, co 
daje składkę roczną w wysokości 60 zł na każde dziecko. 
 Zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady Rodziców zbiórka składki na Radę Rodziców 
prowadzona jest przez skarbników klasowych. Skarbnicy klasowi po zebraniu składki zobowiązani 
są do jej przekazania na rachunek bankowy Rady Rodziców w tytule przelewu podając numer klasy. 
Przelewu składki na Radę Rodziców skarbnik klasowy zobowiązany jest dokonać na rachunek 
bankowy: 
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
53 9072 0002 3017 1700 6569 0001 (Bank Spółdzielczy Duszniki) 



4 
 

W przypadku posiadania w szkole więcej niż jednego dziecka  - składkę na Radę Rodziców należy 
zapłacić osobno za każde dziecko tj. do skarbnika klasy, do której uczęszcza dziecko. 
Zebrani ustalili terminy płatności składek na Radę Rodziców 
- składka 30 pln za I semestr - do dnia 15.10.2022 
- składka 30 pln za II semestr - do dnia 28.02.2023 

 
6. Powołanie zespołów roboczych, planowane akcje Rady Rodziców. 

1) Pchli Targ - edycja jesienna 
Przewodniczący Rady Rodziców poinformował, że Pani Dyrektor wyraziła zgodę na organizację 
w szkolu imprezy Pchli Targ. Obecni na zebraniu przedstawiciele Rady Rodziców ustalili termin 
imprezy na dzień 22.10.2022 
Powołany został zespół roboczy ds organizacji imprezy Pchli Targ w składzie: 

 

2c Monika Nowacka 

7d Agnieszka Wilczyńska 

3g Przemysław Skotnicki 

 
2) Grafika na bluzę szkolną 

Projekt “Grafika na bluzę szkolną” jest kontynuacją prac rozpoczętych w zeszłym roku 
szkolnym. Celem tego projektu jest stworzenie bluzy szkolnej, którą chętni rodzice mogliby 
kupować dla swoich dzieci/uczniów. Środki ze sprzedaży bluz zasilą fundusz Rady Rodziców.  
W wyniku konkursu przeprowadzonego w poprzednim roku szkolnym wyłonione zostały dwie 
zwycięskie propozycje grafik na bluzę szkolną. W kolejnym etapie prac będzie miało miejsce 
ostatecznie opracowanie projektu grafiki (we współpracy z samorządem uczniowskim oraz jego 
opiekunami oraz nauczycielami plastyki), zwizualizowanie tej grafiki na bluzach, przygotowanie 
3 różnych koncepcji bluz, poddanie tych koncepcji pod głosowanie uczniów a w konsekwencji 
wyłonienie zwycięskiego projektu. 
Powołany został zespół roboczy ds grafiki na bluzę szkolną w składzie: 
 

4e Łukasz Majewski 

3g Przemysław Skotnicki 

1g Zuzanna Kaczmarek 

6a Małgorzata Czajkowska 

 
 

3) Spotkanie z Wójtem gminy Dopiewo Panem Pawłem Przepióra 
W tym roku szkolnym Rada Rodziców postanowiła ponownie spotkać się z Wójtem gminy 
Dopiewo Panem Pawłem Przepióra. W tym celu zostanie przygotowana do Pana Wójta lista 
pytań/zagadnień dotyczących szkoły i jej bezpośredniego otoczenia. Podstawą tej listy będą 
pytania/zagadnienia na spotkanie z Panem Wójtem, które było zaplanowane na 23.06.2022, a 
które ostatecznie - z przyczyn niezależnych od Rady Rodziców - nie odbyło się. Dodatkowo lista 
ta zostanie uzupełniona o zagadnienia, o których pisali przedstawiciele Rady Rodziców w 
ankiecie wypełnianej na początku tego roku szkolnego a która “zbierała” 
pytania/kwestie/problemy na spotkanie z Panią Dyrektor na pierwsze zebranie Rady Rodziców. 
Termin spotkania z Panem Wójtem zostanie ustalony w najbliższym czasie. W spotkaniu z 
ramienia Rady Rodziców uczestniczyć będą 3 osoby z powołanego poniżej zespołu roboczego. 
Powołany został zespół roboczy ds zorganizowania spotkania z Panem Wójtem w składzie: 
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4a Tomasz Ratajczak 

7d Agnieszka Wilczyńska 

3d Magdalena Stępień 

4b Filip Kaiser 

 
4) Ubezpieczenie NNW 

Przewodniczący Rady Rodziców poinformował, że do Rady Rodziców napłynęły oferty 
ubezpieczenia NNW dla uczniów. Przewodniczący poinformował, że pomimo faktu, że wybór 
najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia NNW nie należy do zadań i obowiązków Rady 
Rodziców, podobnie jak w poprzednich latach, Rada Rodziców podejmie się analizy przesłanych 
ofert ubezpieczeniowych oraz wyłoni dwie oferty, których rekomendacja zostanie przesłana 
rodzicom uczniów. 
Powołany został zespół roboczy ds analizy ofert NNW w składzie: 

 

5c Joanna Cyraniak 

1f Dorota Tomaszczenik-Begale 

 
5) Sklepik szkolny 

W związku z napływającymi do Rady Rodziców również w tym roku szkolnym informacjami o 
niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa produktach sprzedawanych w sklepiku 
szkolnym, Rada Rodziców postanowiła ponownie zająć się tematem sklepiku szkolnego. 
Powołany został zespół roboczy ds sklepiku szkolnego w składzie: 
 

2e Mikołaj Piwecki 

3b Samanta Górniak 

3c Julia Faulhaber-Heymann 

 
6) Drzewa dla szkoły - życie dla ziemi - reaktywacja projektu 

W związku z przeprowadzonymi w poprzednim roku szkolnym na terenie szkoły nasadzeniami 
ok. 60 drzew i krzewów, Rada Rodziców zauważyła konieczność kontynuowania podjętej 
inicjatywy. Posadzone drzewa i krzewy nadal wymagają opieki - podlewania, okrycia na zimę i 
odkrycia na wiosnę - zarówno ze strony uczniów jak i odpowiedniego personelu szkoły. Ponadto 
dokonano przeglądu nasadzeń, który wykazał, że część sadzonek uschła w okresie letnim, nie 
jest również wiadome ile sadzonek przetrwa po okresie zimowym. Problemem do rozwiązania 
jest również przejęcie opieki nad sadzonkami posadzonymi przez klasy ósme, które opuściły już 
szkołę. W związku z powyższym istnieje konieczność kontynuowania projektu rozpoczętego w 
poprzednim roku szkolnym, aby możliwie jak największa ilość sadzonek miała szansę wyrosnąć. 
Powołany został zespół roboczy ds reaktywacji akcji Drzewa dla szkoły - życie dla ziemi  w 
składzie: 

 

3d Magdalena Stępień 

4c Piotr Solarczyk 

3c Julia Faulhaber-Heymann 
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7) Lodowisko 
W poprzednim roku szkolnym Rada Rodziców uzyskała zgodę Pani Dyrektor na zorganizowanie 
w okresie ferii na parkingu szkoły przy części B i C lodowiska dla dzieci. Niestety na przeszkodzie 
realizacji w/w pomysłu stanęły warunki pogodowe tj. utrzymujące się w długim horyzoncie 
czasowym dodatnie temperatury.  
 W związku z powyższym Rada Rodziców zdecydowała się wrócić do w/w pomysłu stworzenia 
lodowiska dla uczniów już na samym początku okresu zimowego. 

Powołany został zespół roboczy ds lodowiska w składzie: 
 

2a Rafał Lewandowski 

3g Przemysław Skotnicki 

7b Piotr Kołecki 

 
8) Pozyskanie środków na fundusz Rady Rodziców ze źródeł zewnętrznych 

W celu rozpoznania możliwości pozyskania na fundusz Rady Rodziców środków ze źródeł 
zewnętrznych (np. programy rządowe, gminne, OPS itd) powołano zespół roboczy w składzie: 
 

1f Dorota Tomaszczenik-Begale 

7d Agnieszka Wilczyńska 

 
9) Program profilaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 2022/2023 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Rada Rodziców w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną uchwala program profilaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 2022/2023. 
Powołano zespół roboczy ds opracowania programu profilaktyczno-wychowawczego na rok 
szkolny 2022/2023 w składzie: 

 

5a Piotr Barej 

1e Marta Kręcicka 

 
 

7. Wolne wnioski 
W związku z zamiarem kontynuowania projektu z roku poprzedniego tj. stworzenia kącika gier 
planszowych wielkoformatowych w łączniku między częścią A i B szkoły a także wyklejenia na 
korytarzach wielkoformatowych gier podłogowych ustalono, że sekretarz Rady Rodziców przygotuje 
ankietę dla nauczycieli, która będzie miała na celu rozpoznanie słuszności kierunku przyjętego przez 
Radę Rodziców a także będzie miała na celu pozyskanie pomysłów/idei na kolejne działania Rady 
Rodziców. 
 

8. Ustalenie terminu kolejnego zebrania. 
Ustalono datę następnego na 11 października 2022 o godz. 18:00 w stołówce szkolnej. 
 
9. Zamknięcie i zakończenie zebrania przez przewodniczącego 

O godz. 20.00  Przewodniczący Tomasz Ratajczak zakończył spotkanie Rady Rodziców. 
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Załączniki 

1. Lista obecności 
2. Uchwała Rady Rodziców 1/2022/2023 
3. Uchwała Rady Rodziców 2/2022/2023 
4. Uchwała Rady Rodziców 3/2022/2023 

 
 
 

Protokołowała  

 

 
Sekretarz Rady Rodziców  
przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce 


