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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 11 października 2022 r., godz. 18.00 
 
 

W dniu 11 października 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 39 członków Rady Rodziców spośród 48 powołanych do Rady Rodziców.  

1. Rozpoczęcie zebrania. 
Zebranie otworzył i rozpoczął przewodniczący Tomasz Ratajczak o godz. 18.00 Po spisaniu listy 
obecności Pani Monika Nowacka poinformowała, że w zebraniu uczestniczy 39 członków spośród 48 
członków powołanych do Rady Rodziców, co stanowi 81,25%. Stwierdzono kworum. 

 
2. Kilka informacji o szkole. 

Przewodniczący przekazał zebranym kilka najważniejszych informacji o szkole. Na dzień 26.09.2022 w 
szkole zatrudnionych było łącznie 110 pracowników: 

● nauczyciele: 86 os, 
● sekretariat: 2 os, 
● administracja: 5 os, 
● specjalista do spr. BHP: 1 os, 
● obsługa: konserwator 1 os, woźni 4 os, sprzątaczki 11 os 

Uczniów jest 1097. 
Z informacji uzyskanych od Pani Dyrektor wynika, że największymi problemami szkoły są: 
przeludnienie, braki kadrowe oraz zbyt mały budżet. Przewodniczący poinformował również że Pani 
Dyrektor została zaproszona na kolejne zebranie Rady Rodziców. 
 

3. Finanse Rady Rodziców. 
Skarbnik Rady Rodziców Pan Piotr Barej przedstawił wpływy i wydatki funduszu Rady Rodziców. 
Przypomniał o ustalonym na poprzednim zebraniu terminie płatności I raty składki na Radę Rodziców 
- do 15.10.2022. 
Wpływy z tytułu składek na Radę Rodziców przedstawiały się następująco: 
 

Klasa 
Kwota 
wpłaty 

Różnica 
wpłat od 

ostatniego 
rozliczenia 

Suma wpłat 

Liczba 
uczniów w 
klasie na 

dzień 
26.09.202

2 

Składka 
roczna na 

RR od 
jednego 
ucznia 

Planowane 
roczne 

wpływy na 
RR przy 100% 

płatności 
składek 

Rzeczywisty 
% wpłat 

danej klasy 

1a 630,00 zł  630,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 50,00% 

1b   0,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 0,00% 



2 
 

1c 120,00 zł  120,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 9,09% 

1d 660,00 zł  660,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 50,00% 

1e 630,00 zł  630,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 45,65% 

1f   0,00 zł 20 60,00 zł 1 200,00 zł 0,00% 

1g 60,00 zł  60,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 4,76% 

1h 300,00 zł  300,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 23,81% 

2a 60,00 zł  60,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 4,55% 

2b 630,00 zł  630,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 47,73% 

2c   0,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 0,00% 

2d 60,00 zł  60,00 zł 20 60,00 zł 1 200,00 zł 5,00% 

2e 600,00 zł  600,00 zł 19 60,00 zł 1 140,00 zł 52,63% 

2f 105,00 zł  105,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 7,95% 

2g 780,00 zł  780,00 zł 20 60,00 zł 1 200,00 zł 65,00% 

3a 90,00 zł  90,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 6,25% 

3b 903,00 zł  903,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 65,43% 

3c 570,00 zł  570,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 39,58% 

3d   0,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 0,00% 

3e 960,00 zł  960,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 76,19% 

3f   0,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 0,00% 

3g   0,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 0,00% 

4a 1 020,00 zł  1 020,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 73,91% 

4b 750,00 zł  750,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 54,35% 

4c   0,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 0,00% 

4d   0,00 zł 27 60,00 zł 1 620,00 zł 0,00% 

4e   0,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 0,00% 

4f   0,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 0,00% 

5a 870,00 zł  870,00 zł 25 60,00 zł 1 500,00 zł 58,00% 

5b 660,00 zł  660,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 50,00% 

5c 125,00 zł  125,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 8,68% 

5d   0,00 zł 26 60,00 zł 1 560,00 zł 0,00% 

5e 330,00 zł  330,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 26,19% 
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5f 780,00 zł  780,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 54,17% 

6a 1 230,00 zł  1 230,00 zł 25 60,00 zł 1 500,00 zł 82,00% 

6b 120,00 zł  120,00 zł 26 60,00 zł 1 560,00 zł 7,69% 

6c 780,00 zł  780,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 56,52% 

6d   0,00 zł 28 60,00 zł 1 680,00 zł 0,00% 

7a 660,00 zł  660,00 zł 20 60,00 zł 1 200,00 zł 55,00% 

7b 90,00 zł  90,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 6,52% 

7c 30,00 zł  30,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 2,27% 

7d 400,00 zł  400,00 zł 17 60,00 zł 1 020,00 zł 39,22% 

8a   0,00 zł 28 60,00 zł 1 680,00 zł 0,00% 

8b   0,00 zł 25 60,00 zł 1 500,00 zł 0,00% 

8c   0,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 0,00% 

8d 720,00 zł  720,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 52,17% 

8e   0,00 zł 26 60,00 zł 1 560,00 zł 0,00% 

8f 350,00 zł  350,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 24,31% 

SUMA 16 073,00 zł 0,00 zł 16 073,00 zł 1 097  65 820,00 zł 25,10% 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że: 

3 klasy z najwyższymi wpłatami składek na Radę Rodziców to: 

6a z wpłatą 1.230 zł - reprezentant do Rady Rodziców Pani Małgorzata Czajkowska (zebrano 82% 
rocznej składki) 

4a z wpłatą 1.020  zł - reprezentant do Rady Rodziców Pan Tomasz Ratajczak (zebrano 76,19% 
rocznej składki) 

3e z wpłatą 960 zł - reprezentant do Rady Rodziców Pani Ewa Ostrowska (zebrano 73,91% rocznej 
składki) 

DZIĘKUJEMY! 

Skarbnik Rady Rodziców zreferował wydatkowanie kwot z funduszu Rady Rodziców, jakie miało 
miejsce od zebrania Rady Rodziców w dniu 08.09.2022 do dnia obecnego zebrania:  

Data Przedmiot wydatku Kwota Kategoria wydatku 

 opłaty bankowe 2,10 zł Prowizja bankowa 
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06.10.2022 

Dofinansowanie kosztów transportu 
reprezentacji szkoły na finał 
województwa wielkopolskiego w 
zawodach “Igrzyska dzieci w 
sztafetowych biegach przełajowych” 

450,00 zł 
Konkursy szkolne i 
pozaszkolne 

07.10.0202 
Zakup nagród w konkursach 
organizowanych przez nauczycieli 
świetlicowych 

500,00 zł 
Konkursy szkolne i 
pozaszkolne 

 SUMA 952,10 zł  

 
4. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców 

Sekretarz poinformowała, że przed zebraniem wpłynął do Rady Rodziców wniosek o udzielenie 
finansowania z fundusz Rady Rodziców w kwocie 189,98 zł na zakup materiałów do realizacji innowacji 
“Ekologiczny skup surowców wtórnych”. Przystąpiono do głosowania 
Głosowanie nad uchwałą numer 4/2022/2023 w sprawie wydatkowania środków w kwocie 189,98 zł 
z funduszu Rady Rodziców na sfinansowanie zakupu materiałów do realizacji innowacji “Ekologiczny 
skup surowców wtórnych” 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
4/2022/2023 

39    

SUMA 39  

W głosowaniu wzięło udział 39 członków Rady Rodziców. Wszystkie głosy zostały oddane „za” 
uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
 

5. Brak wycieczek szkolnych.  
Obecni na zebraniu przedstawiciele Rady Rodziców poinformowali o braku możliwości organizacji 
wycieczek szkolnych ze względu na brak zgody Pani Dyrektor na ich organizację. Odwołane zostały 
m.in wcześniej zaplanowane wycieczki klas młodszcyh do Teatru Muzycznego, również w klasach 
starszych rodzice otrzymali od wychowawców informacje o braku zgody Pani Dyrektor na 
zorganizowanie wycieczek. Obecni na zebraniu rodzice wyrazili swoje głębokie rozgoryczenie postawą 
Pani Dyrektor, zwłaszcza wobec informacji, że w innych szkołach dzieci jeżdżą na wycieczki. Na braku 
możliwości uczestniczenia w wycieczkach szkolnych cierpi dobro dzieci. Ponadto na zebraniu 
zwrócono uwagę, że przepisy regulujące organizowanie wycieczek tj. rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki nie uległo zmianie od dnia ogłoszenia. § 9 i § 
12 tego rozporządzenia dają dyrektorowi szkoły możliwość rozwiązania braków kadrowych.  Zgodnie 
z § 9 ust. 2 w/w rozporządzenia dyrektor szkoły, w zależności od celu i programu wycieczki, ma 
możliwość wyznaczenia na opiekuna wycieczki również osoby niebędącej pracownikiem 
pedagogicznym szkoły. Natomiast zgodnie z § 12 w/w rozporządzenia dyrektor szkoły może również 
wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.  
Mając na uwadze brak zrozumienia Rady Rodziców wobec niemożności organizacji wycieczek 
klasowych, zdecydowano o wystosowaniu oficjalnego pisma do Pani Dyrektor z pytaniem o 
wyjaśnienie sytuacji i podane powodów decyzji a także o uzyskanie informacji o obowiązujących w 
szkole zasadach przyznawania zgody na organizację wycieczek i procedur związanych z wycieczkami. 
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6. Uchwalenie ramowego budżetu Rady Rodziców. 
Sekretarz Rady Rodziców poinformowała, że został opracowany projekt ramowego budżetu Rady 
Rodziców na rok 2022/2023 określający źródła i wysokość wpływów oraz kierunki i wysokość 
wydatków. W zakresie wydatków ustalono priorytety określające kolejność wydatkowania środków z 
funduszu Rady Rodziców. Projekt budżetu został przesłany członkom Rady Rodziców do 
wcześniejszego zapoznania się oraz dodatkowo został omówiony podczas zebrania. Przystąpiono do 
głosowania. 
Głosowanie nad uchwałą numer 5/2022/2023 w sprawie uchwalenia ramowego budżetu Rady 
Rodziców na rok szkolny 2022/2023 - plan budżetu stanowi załącznik do uchwały. 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
5/2022/2023 

39    

SUMA 39  

W głosowaniu wzięło udział 39 członków Rady Rodziców. Wszystkie głosy zostały oddane „za” 
uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
Obecni na zebraniu przedstawiciele zwrócili uwagę na konieczność zintensyfikowania prac 
powołanego na pierwszym zebraniu zespołu ds pozyskania finansowania ze środków zewnętrznych. 
 

7. Pozyskanie przez Radę Rodziców sprzętu laboratoryjnego do pracowni chemicznej. 
Przewodniczący poinformował zebranych, że w wyniku inicjatywy członka Rady Rodziców Pana Piotra 
Solarczyk został nieodpłatnie pozyskany dla szkoły nowy, profesjonalny i atestowany sprzęt 
laboratoryjny na potrzeby doposażenia pracowni chemicznej. Wartość pozyskanego sprzętu do kwota 
600 zł. Sprzęt został już przekazany do pracowni chemicznej. 
 

8. Relacja z prac zespołów roboczych 
1) Ubezpieczenie NNW 

Członek zespołu roboczego ds ubezpieczenia NNW, przedstawicielka klasy 1f poinformowała, że 
została dokonana analiza przesłanych do Rady Rodziców ofert ubezpieczenia NNW szkolnego. Spośród 
przesłanych ofert zostały wybrane dwie najkorzystniejsze oferty. Rekomendacja Rady Rodziców w 
zakresie ofert ubezpieczeniowych NNW szkolnego została przesłana rodzicom za pośrednictwem 
mobidziennika. 
 

2) Program profilaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 2022/2023 
Członek zespołu roboczego ds. opracowania programu profilaktyczno-wychowawczego na rok szkolny 
2022/2023, przedstawiciel klasy 5a poinformował, że w zakresie powyższego odbyło się spotkanie 
zespołu z pedagogiem szkoły Panią Karoliną Przewoźną. Członkowie zespołu roboczego zaproponowali 
jako jeden z elementów tego programu działania na rzecz zwiększenia świadomości dzieci w zakresie 
szeroko pojętej różnorodności: rasowej, wyznaniowej, narodowościowej. Zgłoszona została 
propozycja zorganizowania w szkole Dnia Różnorodności. Dnia 29.09.2022 Rada Pedagogiczna 
uchwaliła program profilaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 2022/2023. Oficjalny dokument 
zatwierdzony przez dyrekcję szkoły oraz przewodniczącego Rady Rodziców zostanie sporządzony przez 
sekretariat szkoły. 
 

3) Słodki poczęstunek z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
Podobnie jak w latach poprzednich, z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Rada Rodziców 
zdecydowała o zorganizowaniu słodkiego upominku dla nauczycieli. Wybrane słodkie (drożdżówki, 
pączki) zostaną dostarczone do pokojów nauczycielskich dnia 13.10.2022 w godzinach porannych. Na 
ten cel wydatkowana zostanie z funduszu Rady Rodziców kwota 360,95 zł. 
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4) Relacja ze spotkania w dniu 21.09.2022 przedstawicieli Rady Rodziców z wójtem gminy Dopiewo 
Panem Pawłem Przepióra 

Członek zespołu ds kontaktów z Panem wójtem, przedstawicielka klasy 3d poinformowała, że dnia 
21.09.2022 odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców (4 osoby) z wójtem gminy Dopiewo 
Panem Pawłem Przepióra. W spotkaniu uczestniczyli również Pan Tomasz Kąkolewski - kierownik 
referatu oświaty oraz dyrektor szkoły Pani Iwona Napierała. Podczas spotkania wrócono do tematów 
omawianych na poprzednim spotkaniu, które miało miejsce dnia 19.11.2021 oraz poruszono nowe 
tematy, które zostały zgłoszone przez rodziców w drodze wypełnianej przez nich ankiety. Omawiano 
w szczególności następujące kwestie: 

● “przeładowanie” szkoły i sposoby rozwiązania tego problemu (zmiana rejonizacji, budowa 
szkoły w Dopiewcu, rozbudowa szkoły w Skórzewie) 

● parking Kiss & Ride oraz inne drogi komunikacyjne prowadzące do szkoły 
● teren szkoły od strony wejścia B 
● wzrost cen energii a organizacja zajęć w szkole 
● przepełnienie autobusu szkolnego  

Szczegółowa relacja ze spotkania z Panem wójtem zostanie zaprezentowana rodzicom w formie 
protokołu, po uzgodnieniu jego treści ze wszystkimi uczestnikami w/w spotkania oraz po uzyskaniu 
podpisów uczestników pod tym protokołem. 
Przewodniczący Rady Rodziców, obecny również na spotkaniu z Panem wójtem podkreślił, że 
realizacja przez gminę parkingu Kiss&ride w ul. Malinowej jest wynikiem pomysłu i inicjatywy Rady 
Rodziców. 
 

5) Pchli Targ - edycja jesienna 
Koordynator prac zespołu ds organizacji imprezy Pchli Targ, przedstawiciela klasy 2c poinformowała, 
że rozpoczęła się już kampania reklamująca to wydarzenie na FB. Stosowna informacja została również 
przesłana mailem do wszystkich szkół oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę 
Dopiewo. Także rodzice oraz uczniowie otrzymali informację o wydarzeniu przez mobidziennik. 
Ponadto zwrócono się również do opiekunów samorządu uczniowskiego o pomoc samorządu w 
rozreklamowaniu wśród uczniów wydarzenia przez szkolny radiowęzeł. 
W pełni obsadzony jest także zespół roboczy organizujący to wydarzenie. 

 
6) Grafika na bluzę szkolną 
Członkowie zespołu poinformowali, że trwają zaawansowane prace nad graficznym opracowaniem 
projektu bluzy szkolnej. Zostanie przygotowanych kilka projektów bluz. Projekty te zostaną 
przedstawione następnie do zaopiniowania samorządowi uczniowskiemu. Efektem “konsultacji” 
będzie wyłonienie dwóch projektów, które zostaną poddane pod głosowanie wśród uczniów. 
“Zwycięski” projekt zostanie przeniesiony na bluzę szkolną. Członkowie zespołu poinformowali 
również, że pozyskano wstępne oferty cenowe, zorientowano się również jak u dostawców bluz 
funkcjonuje zamawianie bluz już bezpośrednio przez rodziców. 
Przewodniczący podkreślił, że prace zespołu są kontynuacja projektu podjętego przez Radę Rodziców 
w poprzednim roku szkolnym. Celem tego projektu jest stworzenie bluzy szkolnej, którą chętni rodzice 
mogliby kupować dla swoich dzieci/uczniów. Ewentualne zyski ze sprzedaży bluz zasilą fundusz Rady 
Rodziców.  
 

7) Sklepik szkolny 
Członek zespołu ds sklepiku szkolnego, przedstawiciel klasy 2e poinformował, że zespół dokonał 
niezapowiedzianego sprawdzenia produktów sprzedawanych w sklepiku szkolnym. Sporządzona 
została stosowna dokumentacja fotograficzna oferty spożywczej sklepiku. Przedstawiciel klasy 2e 
poinformował również, że przeprowadził rozmowę telefoniczną z właścicielem sklepiku odnośnie 
produktów oferowanych przez niego w tym sklepiku. Poprosił o natychmiastowe wycofanie ze 
sprzedaży oranżady w proszku,  której skład zdecydowanie narusza przepisy prawne regulujące skład 
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produktów oferowanych w sklepikach szkolnych. W wyniku rozmowy telefonicznej ustalono, że Rada 
Rodziców zaproponuje jakie produkty mogłyby być oferowane w sklepiku szkolnym, które stanowić 
będą kompromis pomiędzy składem produktów dostępnych na rynku (możliwie najlepszy skład) a 
wymaganiami obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i jednocześnie będą brały pod uwagę 
“preferencje konsumpcyjne” uczniów oraz rozsądną cenę sprzedaży tych produktów. 
Ustalono, że sekretarz Rady Rodziców przygotuje i prześle członkom Rady Rodziców ankietę, za 
pośrednictwem której będą oni mogli zgłaszać propozycje produktów do sklepiku szkolnego. 
 
9. Ankieta Rady Rodziców  przeprowadzona wśród nauczycieli - Co Rada Rodziców może zrobić dla 

uczniów? 
Sekretarz Rady Rodziców poinformowała, że za pośrednictwem mobidziennika została wysłana do 
wszystkich nauczycieli w szkole prośba o wypełnienie ankiety zawierającej pytanie: Co jeszcze Rada 
Rodziców mogłaby zrobić dla uczniów naszej szkoły? Na ankietę odpowiedziało 14 nauczycieli. Ankieta 
zawierała następujące pytania: 

1. Rada Rodziców planuje zamontować na korytarzach szkolnych (część B i C) kolejne 
wielkoformatowe gry podłogowe? Obecnie w szkole są 2 takie gry. Czy Państwa zdaniem 
kolejne gry powinny zostać wyklejone? Prosimy o krótkie uzasadnienie odpowiedzi. Czy na 
przerwach dzieci korzystają z tych gier? 

2. Rada Rodziców planuje wykonać w łączniku między częścią A i B szkoły kącik gier XL. Czy 
Państwa zdaniem jest to dobry pomysł? Prosimy o krótkie uzasadnienie odpowiedzi. 

3. Co zdaniem Państwa mogłaby jeszcze zrobić Rada Rodziców żeby uatrakcyjnić uczniom czas 
spędzany w szkole (np. zakup ciekawych pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia do 
spędzania czasu na dworze czy na świetlicy, zorganizowanie interesującego dla dzieci eventu 
- jakiego?, itp.)? 

4. Inne spostrzeżenia, uwagi, sugestie, którymi chcielibyście się Państwo z nami podzielić 
Szczegółowe omówienie wyników ankiety zostanie dokonane na kolejnym zebraniu Rady Rodziców. 

 
10. Pozostałe informacje 

Przewodniczący przekazał zebranym informację otrzymaną od Pani Dyrektor, że w tym roku szkolnym 
została wprowadzona możliwość ukarania ucznia za przewinienia karą w postaci prac społecznych. 
 

11. Ustalenie terminu kolejnego zebrania. 
Ustalono datę następnego na 8 (wtorek) listopad 2022 o godz. 18:00 w stołówce szkolnej. 
 
12. Zamknięcie i zakończenie zebrania przez przewodniczącego 

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

 

Załączniki 

1. Lista obecności 
2. Uchwała Rady Rodziców 4/2022/2023 
3. Uchwała Rady Rodziców 5/2022/2023 wraz z załącznikiem 

 
Protokołowała  

 
Sekretarz Rady Rodziców  
przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce 
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Uchwała Nr 4/2022/2023 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Dąbrówce 

 przy ul. Malinowej 41 
z dnia 11 października 2022  

w sprawie wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców  

 
 

§ 1  Uchwała w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców środków w wysokości 189,98 zł na 
sfinansowanie zakupu materiałów do realizacji innowacji “Ekologiczny skup surowców wtórnych”. 

§ 2 Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 4/2022/2023 39    

SUMA 39  

 
§ 3 W głosowaniu nad uchwałą w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców środków w wysokości 

189,98 zł na sfinansowanie zakupu materiałów do realizacji innowacji “Ekologiczny skup surowców 
wtórnych” wzięło udział 39 członków Rady Rodziców z 48 powołanych do Rady Rodziców, co stanowi 
81,25%. Stwierdzono kworum. Wszystkie głosy zostały oddane „za” uchwałą. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie. 

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

……………………………………………. 

Monika Nowacka 
 
Sekretarz Rady Rodziców  
przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce 
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Uchwała Nr 5/2022/2023 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Dąbrówce 

 przy ul. Malinowej 41 
z dnia 11 października 2022  

w sprawie uchwalenia ramowego budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 

 
§ 1  Uchwała w sprawie przyjęcia ramowego budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2 Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 5/2022/2023 39    

SUMA 39  

 
§ 3 W głosowaniu nad uchwałą w sprawie przyjęcia ramowego budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 

2022/2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wzięło udział 39 członków Rady Rodziców 
z 48 powołanych do Rady Rodziców, co stanowi 81,25%. Stwierdzono kworum. Wszystkie głosy zostały 
oddane „za” uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

……………………………………………. 

Monika Nowacka 
 
Sekretarz Rady Rodziców  
przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce 
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Załącznik nr 1 do uchwały 5/2022/2023 

 l.p. Planowane wpływy  
Wpływy 

potencjalne (liczba 
uczniów * składka roczna) 

   

 1 

Wpływy z tytułu 
składek od rodziców - 
liczba uczniów na 
dzień 26.09.2022 -
1.097 uczniów 

65 820,00 zł    

 2 

Planowane wpływy z 
tytułu organizacji 
Pchlego Targu - 2 
edycje 

3 500,00 zł    

  SUMA 69 320,00 zł    

       

l.p. 
Priorytet 

w 
realizacji 

Planowane wydatki 
Wydatki 

potencjalne 

Kwota 
zaplanowana 

do 
wydatkowania 

w roku 
szkolnym 

2022/2023 

Kwota budżetu 
pozostała do 

zrealizowania z 
zaplanowanego 

budżetu  

Planowany 
termin 

realizacji 

1 

1 

Finansowanie nagród 
w konkursach 
szkolnych i 
pozaszkolnych 

7 100,00 zł 7 100,00 zł 7 100,00 zł 

Na bieżąco, 
w miarę 

spływania 
wniosków  

2 

Finansowanie 
obchodów 
uroczystości i dni 
okazjonalnych (Dzień 
Nauczyciela, Dzień 
Dziecka, Dzień Dyni 
itp.) oraz pozostałe 
inicjatywy/projekty 

3 700,00 zł 3 700,00 zł 3 700,00 zł 

3 

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

5 500,00 zł 5 500,00 zł 5 500,00 zł 

4 

Wsparcie uczniów o 
trudnej sytuacji 
materialnej 
(sfinsosowanie 
wycieczek szkolnych) 

1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 

5 

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

900,00 zł 900,00 zł 900,00 zł 

6 
Rezerwa na 
zwiększone koszty 
(10%) - dot. l.p. 1-5 

1 870,00 zł 1 870,00 zł 1 870,00 zł 
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7 2 
Pożegnanie 8 klas - 
upominki pamiątkowe 
dla absolwentów (6 
klas x 300 zł) 

1 800,00 zł 1 800,00 zł 1 800,00 zł 

06/2023 i pod 
warunkiem, 

że środki 
zgromadzone 
na koncie RR 

osiągną 
wartość 

pozwalającą 
na 

zrealizowanie 
priorytetów 1-

2 

8 

3 

Kącik gier - gry 
planszowe podłogowe 
XL w łączniku między 
częscią A i B (szachy, 
warcaby itp) 

12 000,00 zł 12 000,00 zł 12 000,00 zł 

02/2023-
03/2023 i pod 
warunkiem, 

że środki 
zgromadzone 
na koncie RR 

osiągną 
wartość 

pozwalającą 
na 

zrealizowanie 
priorytetów 1-

3 

9 
Rezerwa na 
zwiększone koszty 
(10%) - dot. l.p. 8 

1 200,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł 

10 4 
Pożegnanie 8 klas - 
dofinansowanie balu 
absolwenta  

2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

06/2023 i pod 
warunkiem, 

że środki 
zgromadzone 
na koncie RR 

osiągną 
wartość 

pozwalającą 
na 

zrealizowanie 
priorytetów 1-

4 

11 5 
Pozostałe planowane 
inicjatywy RR 
(lodowisko, Dzień 
Ziemi - reaktywacja) 

2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 

12/2022-
02/2023 i pod 
warunkiem, 

że środki 
zgromadzone 
na koncie RR 

osiągną 
wartość 

pozwalającą 
na 

zrealizowanie 
priorytetów 1-

5 

12 

6 

Gry korytarzowe 
wielkoformatowe - 
kontynuacja projektu z 
roku szkolnego 
2021/2022 

10 500,00 zł 10 500,00 zł 10 500,00 zł 

03/2022-
04/2022 i pod 
warunkiem, 

że środki 
zgromadzone 
na koncie RR 

osiągną 
wartość 

pozwalającą 
na 

zrealizowanie 
priorytetów 1 

-6 

13 
Rezerwa na 
zwiększone koszty 
(10%) - dot. l.p. 12 

1 050,00 zł 1 050,00 zł 1 050,00 zł 
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14 7 

Kącik relaksu dla 
uczniów - 
pufy/poduchy ze 
względu na brak 
miejsca siedzącego 
dla dzieci podczas 
przerw 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 

05/2022-
06/2022 i pod 
warunkiem, 

że środki 
zgromadzone 
na koncie RR 

osiągną 
wartość 

pozwalającą 
na 

zrealizowanie 
priorytetów 1 

-7 
  SUMA 61 120,00 zł 61 120,00 zł 61 120,00 zł  

       

       

  
Planowane saldo 
budżetu na koniec 
roku szkolnego 
2022/2023 

8 200,00 zł    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
Lista obecności na zebraniu w dniu 11.10.2022 
 Klasa Imię i Nazwisko 2022-10-11 

1 1a Sławomir Jabłoński  

2 1b Magdalena Mikołajek x 

3 1c Krystyna Lisiecka - Stasiak x 

4 1d Natalia Skalska x 

5 1e Marta Kręcicka x 

6 1f Dorota Tomaszczenik-Begale x 

7 1g Zuzanna Kaczmarek x 

8 1h Kamila Józefiak x 

9 2a Rafał Lewandowski x 

10 2b Tomasz Gramza x 

11 2c Monika Nowacka x 

12 2d Adam Piasecki x 

13 2e Mikołaj Piwecki x 

14 2f Kamil Kozar  

15 2g Agata Andrzejak x 

16 3a Mateusz Myszkowski x 

17 3b Samanta Górniak  

18 3c Julia Faulhaber-Heymann x 

19 3d Magdalena Stępień x 

20 3e Ewa Ostrowska x 

21 3f Natalia Przydanek  

22 3g Przemysław Skotnicki x 

23 4a Tomasz Ratajczak x 

24 4b Filip Kaiser x 

25 4c Piotr Solarczyk  

26 4d Patrycja Fudalewska Jasińska x 

27 4e Łukasz Majewski  

28 4f Joanna Niewiadomska  

29 5a Piotr Barej x 

30 5b Adam Gargula x 

31 5c Joanna Cyraniak x 

32 5d Paulina Horbowicz x 

33 5e Karolina Pokrywka-Kuznowicz x 

34 5f Magdalena Masłowska x 

35 6a Małgorzata Czajkowska x 

36 6b Paulina Ratajczak x 

37 6c Magdalena Kochan x 

38 6d Agnieszka Ciechanowska x 

39 7a Kinga Magryn x 
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40 7b Piotr Kołecki x 

41 7c Marta Kopacz x 

42 7d Agnieszka Wilczyńska x 

43 8a Daria Grzelak x 

44 8b Tomasz Kusiak x 

45 8c Karolina Błaszków-Nowak  

46 8d Iwona Zygan x 

47 8e Joanna Wachowiak x 

48 8f Anna Ilnicka-Kaźmierczak  

 


