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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 8 listopada 2022 r., godz. 18.00 
 

W dniu 8 listopada 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 34 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 Sekretarz Rady Rodziców Pani Monika Nowacka poinformowała, że w zebraniu uczestniczy 
34 członków spośród 48 członków powołanych do Rady Rodziców, co stanowi 70,83%. Stwierdzono 
kworum. Przewodniczący poinformował również, że na zaproszenie Rady Rodziców w zebraniu 
uczestniczyć będzie Pani Dyrektor Iwona Napierała, której przybycie na zebranie zostało zaplanowane 
na 18.30. 

 
2. Spotkanie z Panią Dyrektor Iwoną Napierałą. 

Na wstępie Pani Dyrektor podziękowała Radzie Rodziców za słodki poczęstunek dla nauczycieli z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Następnie przystąpiła do części merytorycznej: 
a) braki kadrowe - Pani Dyrektor poinformowała, że szkoła - podobnie zresztą jak większość innych 

szkół - boryka się problemem niewystarczającej liczby nauczycieli. To, że szkoła funkcjonuje, że 
prowadzone są lekcje, zawdzięczane jest wysiłkowi nauczycieli, którzy nierzadko - posiadając 
podwójne kwalifikacje uzupełniają braki kadrowe nauczycieli. W chwili obecnej brak jest np. 
nauczycieli do religii. W związku z powyższym problemem Pani Dyrektor planuje wystąpić do 
biskupa o wyrażenie zgody na zmniejszenie lekcji religii w szkole. Niewystarczająca liczba 
nauczycieli uniemożliwia ułożenie bardziej “przyjaznego” planu lekcji. W chwili obecnej szkoła 
funkcjonuje na dwie zmiany - nawet jeśli na pierwszej zmianie są puste sale lekcyjne i byłoby 
miejsce do zorganizowania lekcji to niestety nie ma “obsady kadrowej” na te lekcje. Ponadto 
nauczyciele również chorują, mają chore dzieci, którym muszą zapewnić opiekę - co powoduje, 
że te okresowe nieobecności dodatkowo potęgują problemy kadrowe szkoły.  

b) wycieczki szkolne - w nawiązaniu do otrzymanego od Rady Rodziców pisma zawierającego prośbę 
Rady Rodziców o wyjaśnienie powodów braku możliwości organizowania wycieczek szkolnych, 
pani Dyrektor poinformowała, że u podstaw tej decyzji leżą problemy kadrowe (niewystarczająca 
liczba nauczycieli) oraz to, że opiekunowie na wycieczkach - inni niż z grona pedagogicznego - 
zdaniem Pani Dyrektor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej na tych wycieczkach. W 
opinii Pani Dyrektor rodzic może uczestniczyć w wycieczkach wyłącznie na zasadzie pomocy, nie 
ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności prawnej. Na powyższą wypowiedź Pani Dyrektor 
jeden z przedstawicieli Rady Rodziców przytoczył przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, które dają dyrektorowi szkoły możliwość 
zorganizowania opieki dla uczniów nie tylko spośród pracowników szkoły. 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. Przepisy tego rozporządzenia nie regulują w ogóle kwestii odpowiedzialności tzw. innych 
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opiekunów, brak jest konkretnej podstawy prawnej, która wskazywałaby na wyłączenie ich 
odpowiedzialności.  W związku z powyższym poproszono Panią Dyrektor o wystąpienie do 
kuratorium z oficjalnym zapytaniem: kto - spoza grona pedagogicznego - w świetle przepisów 
w/w rozporządzenia może być - opiekunem na wycieczkach oraz jaką odpowiedzialność ponosi ta 
osoba. Pani Dyrektor zgodziła się na złożenie takiego zapytania w kuratorium. 
Ponadto Pani Dyrektor podkreśliła, że wobec problemów kadrowych z jakimi boryka się szkoła, 
priorytetem jest realizacja podstawy programowej. Ponadto poinformowała, że aby umożliwić 
możliwość odbywania wycieczek szkolnych - w odniesieniu do wycieczek na dystansie do 20 km 
(max do Poznania) wyraziła zgodę na połączenie funkcji kierownika wycieczki z funkcją opiekuna 
wycieczki, co zmniejsza liczbę nauczycieli potrzebnych do zapewnienia opieki podczas wycieczki 
szkolnej. Ponadto zasugerowała, aby wycieczki odbywały się w miarę możliwości w sposób 
łączony tj. aby na wycieczkę jechały co najmniej dwie klasy. Pani Dyrektor przekazała również 
informację, że wszystkim nauczycielom została przekazana informacja, aby tak zaplanować 
program wycieczek szkolnych, by w każdym semestrze każda klasa pojechała na przynajmniej 
jedną wycieczkę. 

c) automaty ze zdrowymi przekąskami vs sklepik szkolny - Pani Dyrektor wyraziła wstępnie zgodę na 
propozycję Rady Rodziców w zakresie postawienia w szkole “na próbę” automatu ze zdrowymi 
przekąskami jako alternatywę dla niezgodnych z przepisami produktów spożywczych 
sprzedawanych w sklepiku szkolnym.  Produkty oferowane do sprzedaży dzieciom w tym 
automatach spełniają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w 
sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom w jednostkach 
systemu oświaty (sklepiki, vending machine) oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze 
(Dz.U.2016. poz.1154 z późniejszymi zmianami). Zobowiązała jednocześnie Radę Rodziców do 
uprzedniego zorganizowania spotkania: przedstawiciele Rady Rodziców ds sklepiku szkolnego z 
właścicielem sklepiku oraz Panią Dyrektor. Spotkanie to zostanie zorganizowane w najbliższym 
czasie. 

d) wydawanie obiadów - Pani Dyrektor zwróciła uwagę na problem braku posiadania przez część 
uczniów korzystających ze stołówki “pastylek” do odbijania się w elektronicznym systemie 
wydawania posiłków. Brak tych “pastylek” zdecydowanie przedłuża czas wydawania obiadów - 
pracownica stołówki musi samodzielnie “odklikać” takiego ucznia, co zajmuje zdecydowanie 
więcej czasu i generuje kolejki. Pani Dyrektor poprosiła przedstawicieli Rady Rodziców o 
przekazanie rodzicom prośby o zdyscyplinowanie dzieci w zakresie obowiązku posiadania przez 
nich w/w pastylek. 

e) Kącik relaksu, kącik wielkoformatowych gier planszowych - Pani Dyrektor poinformowała, że 
zapoznała się z propozycjami Rady Rodziców w zakresie zorganizowania w szkole kącika relaksu 
(pufy-poduchy na korytarzach) czy kącika gier planszowych wielkoformatowych w łączniku 
między częścią A i B.   
W odniesieniu do kącika relaksu w przestrzeni korytarzowej szkoły - Pani Dyrektor 
poinformowała, że niestety nie ma takiej możliwości - ze względu na niewystarczającą ilość 
miejsca na korytarzach. W odniesieniu do ciekawego zaaranżowania przestrzeni w łączniku 
między częścią A i B - Pani Dyrektor jak najbardziej popiera tą inicjatywę, przy czym zdecydowanie 
sugeruje, aby pomysł na aranżację tego miejsca nie uwzględniał przechowywania tam drobnych 
rzeczy, które mogą zostać zabrane przez dzieci. Pani Dyrektor zaproponowała, że dobrym 
miejscem do zorganizowania zarówno kącika relaksu jak i kącika gier planszowych podłogowych 
XL jest świetlica w rotundzie na piętrze. W świetlicy tej cały czas przebywa nauczyciel stąd 
ewentualne dodatkowe wyposażenie byłoby pod stałym nadzorem nauczyciela. W związku z 
wyrażeniem przez Panią Dyrektor zgody na aranżację przestrzeni w łączniku między częścią Ai B 
oraz na zorganizowanie kącika relaksu w świetlicy w rotundzie na piętrze powołany został zespół 
roboczy ds realizacji w/w pomysłów w składzie: 
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5b Magdalena Kupidura - Wojtkowiak 
magdalena.kupidura.wojtkowiak@g

mail.com 
603 688 688 

3a Nadia Młynarek nadia.mlynarek@gmail.com 605 897 587 

6a Małgorzata Czajkowska malgorzata.czajkowska@publicat.pl 503 042 706 

Konsultant (osoba zajmująca się projektem w poprzednim roku szkolnym) 

3g Przemysław Skotnicki p.skotnicki@montman.pl 792 401 109 

 
f) doposażenie placu zabaw - Pani Dyrektor wyraziła zgodę, aby Rada Rodziców rozpoznała 

możliwości techniczne w zakresie rozbudowy/doposażenia placów zabaw, które znajdują się na 
terenie szkoły. W tym celu został powołany zespół roboczy w składzie: 

 

2b Tomasz Gramza tomasz@gramza.eu 500 330 506 

2c Monika Nowacka majaczar@wp.pl 609 473 476 

 
g) budowa na terenie dziedzińca szkoły zegara słonecznego anamaletycznego, na którym w celu 

odczytania godziny czasu słonecznego trzeba “stać się” wskazówką - Pani Dyrektor wyraziła zgodę 
na wykonanie tego zegara pod warunkiem uprzedniego przedstawienia projektu tego zegara oraz 
jego dokładnej lokalizacji. 

h) lodowisko w okresie zimowym - Pani Dyrektor przekazała informację, że zorganizowanie przez 
Radę Rodziców w okresie zimowym lodowiska na terenie szkoły lub na terenie parkingu (od strony 
części B) wymaga z jej strony rozpoznania przepisów prawnych regulujących taką inicjatywę oraz 
wymaga uzgodnienia ze specjalistą w zakresie BHP. Po uzyskaniu stosownej wiedzy Pani Dyrektor 
przekaże Radzie Rodziców swoje stanowisko w powyższej kwestii.  

i) budżet szkoły - Pani Dyrektor poinformowała,  że ze względu na drastyczny wzrost kosztów 
eksploatacyjnych budżet szkoły jest bardzo napięty. Zdarzają się sytuacje, że szkoła nie ma 
środków na dokonanie określonych wydatków - jest wtedy składany wniosek do gminy o 
zwiększenie finansowania, które najczęściej jest udzielane zgodnie ze złożonym wnioskiem. W 
związku z zaistniałą sytuacją budżet szkoły uniemożliwia finansowanie dodatkowych kosztów np. 
zakup dodatkowego wyposażenia, sfinansowanie kosztów transportu uczniów na różnego 
rodzaju konkursy - z czym nie było problemu w latach wcześniejszych.  

Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor za poświęcony czas i przybycie na zebranie Rady Rodziców. 
Pani Dyrektor opuściła zebranie ok. godz. 19.30. 
 

3. Finanse Rady Rodziców. 
Przewodniczący Rady Rodziców, w zastępstwie nieobecnego z przyczyn zdrowotnych skarbnika Rady 
Rodziców, przedstawił wpływy i wydatki funduszu Rady Rodziców. 
 
Wpływy z tytułu składek na Radę Rodziców przedstawiały się następująco: 
 
 

Klasa Suma wpłat 
Liczba uczniów 

w klasie na dzień 
26.09.2022 

Składka roczna na RR 
od jednego ucznia 

Planowane roczne 
wpływy na RR przy 

100% płatności 
składek 

Rzeczywisty % 
wpłat danej klasy 
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1a 
630,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 50,00% 

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

1c 
720,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 54,55% 

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

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

1f 
600,00 zł 20 60,00 zł 1 200,00 zł 50,00% 

1g 
390,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 30,95% 

1h 
330,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 26,19% 

2a 
120,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 9,09% 

2b 
960,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 72,73% 

2c 
840,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 60,87% 

2d 
120,00 zł 20 60,00 zł 1 200,00 zł 10,00% 

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

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

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

3a 
780,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 54,17% 

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

3c 
690,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 47,92% 

3d 
960,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 72,73% 
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3e 
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 
660,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 52,38% 

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

4b 
810,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 58,70% 

4c 
750,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 52,08% 

4d 
900,00 zł 27 60,00 zł 1 620,00 zł 55,56% 

4e 
500,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 36,23% 

4f 
570,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 39,58% 

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

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

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

5d 
420,00 zł 26 60,00 zł 1 560,00 zł 26,92% 

5e 
390,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 30,95% 

5f 
870,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 60,42% 

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

6b 
835,00 zł 26 60,00 zł 1 560,00 zł 53,53% 

6c 
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% 
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7a 
720,00 zł 20 60,00 zł 1 200,00 zł 60,00% 

7b 
840,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 60,87% 

7c 
90,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 6,82% 

7d 
430,00 zł 17 60,00 zł 1 020,00 zł 42,16% 

8a 
1 320,00 zł 28 60,00 zł 1 680,00 zł 78,57% 

8b 
630,00 zł 25 60,00 zł 1 500,00 zł 42,00% 

8c 
1 170,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 81,25% 

8d 
780,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 56,52% 

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

8f 
500,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 34,72% 

SUMA 30 278,00 zł 1 097  65 820,00 zł 46,00% 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że: 

3 klasy z najwyższym % wpłat składek na Radę Rodziców to: 

klasa 6a z wpłatą 1.230 zł stanowiącą 82% składki rocznej- reprezentant do Rady Rodziców Pani 
Małgorzata Czajkowska 

klasa 8c z wpłatą 1.170 zł stanowiącą 81,25% składki rocznej- reprezentant do Rady Rodziców Pani 
Karolina Błaszków-Nowak 

klasa 8a z wpłatą 1.320 zł stanowiącą 78,57% składki rocznej- reprezentant do Rady Rodziców Pani 
Daria Grzelak 

DZIĘKUJEMY! 

Jednocześnie w odniesieniu do poniższych klas nie odnotowano żadnych wpłat na Radę Rodziców: 

klasa 3f z wpłatą 0,00 zł  - reprezentant do Rady Rodziców Pani Nadia Przydanek 

klasa 6d z wpłatą 0,00 zł - reprezentant do Rady Rodziców Pani Agnieszka Ciechanowska 

klasa 8e z wpłatą 0,00 zł - reprezentant do Rady Rodziców Pani Joanna Wachowiak 

Przewodniczący przypomniał, że ze środków pozyskanych przez Radę Rodziców korzystają wszyscy 
uczniowie stąd bardzo ważna jest płatność przez rodziców składki na Radę Rodziców. 
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Ponadto Przewodniczący poinformował, że Rada Rodziców uzyskała przychód z tytułu organizacji 
jesiennej edycji imprezy Pchli Targ w kwocie:  

Data Dodatkowe wpływy Kwota 

24.10.2022 
Organizacja jesiennej edycji imprezy 
“Pchli Targ” 

5 091,00 zł 

 SUMA 5 091,00 zł 

 

Przewodniczący Rady Rodziców zreferował wydatkowanie kwot z funduszu Rady Rodziców, jakie miało 
miejsce od zebrania Rady Rodziców w dniu 11.10.2022 do dnia obecnego zebrania:  

Data Przedmiot wydatku Kwota Kategoria wydatku 

12.10.2022 
Finansowanie nagród dla uczniów 
biorących udział w szkolnym etapie X 
Dyktanda Niepodległościowego 

500,00 zł 
Konkursy szkolne i 
pozaszkolne 

12.10.2022 

Sfinansowanie zakupu materiałów 
(ziemia, doniczki) do realizacji 
innowacji "Ekologiczny skup 
surowców wtórnych" 

189,98 zł 
Realizacja projektów 
szkolnych 

12.10.2022 
Zwrot błędnej wpłaty na rachunek 
Rady Rodziców 

100,00 zł 
Zwrot błędnej wpłaty 
na konto RR 

17.10.2022 
Zakup słodkiego poczęstunku (pączki 
i drożdżówki - 130 szt) dla nauczycieli 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

360,95 zł 
Obchody dni 
okazjonalnych, świąt 

17.10.2022 
Finansowanie nagród w szkolnym 
konkursie poetyckim "Moja szkoła" 

394,54 zł 
Konkursy szkolne i 
pozaszkolne 

25.10.2022 Reklama imprezy Pchli Targ na FB 223,99 zł Pchli Targ 

25.10.2022 
Zakupy do kącika kawowego na 
imprezę Pchli Targ - edycja jesienna 

367,74 zł Pchli Targ 

28.10.2022 
Sfinansowanie nagród w konkursie 
kolęd dla klas 1-3 w dniach 20.12-
21.12.2022 

800,00 zł 
Konkursy szkolne i 
pozaszkolne 

 SUMA 2 937,20 zł  

 
W roku szkolnym 2022/2023 z funduszu Rady Rodziców została wydatkowana dotychczas łącznie 
kwota 3.896,63 zł. 
 

4. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców 
Sekretarz Rady Rodziców poinformowała, że zakupione przez Radę Rodziców w poprzednich latach 
poidełka nadal nie zostały uruchomione. Powodem jest brak wymiany filtrów. Ze względu na napiętą 
sytuację jednostek budżetowych - priorytetem są wydatki związane z pokryciem kosztów 
eksploatacyjnych szkoły - zakup filtrów do poidełek z budżetu szkoły mógłby nastąpić dopiero ze 
środków zabudżetowanych na kolejny rok. Ze względu na niewysoki koszt zakupu filtrów - cena jednej 
sztuki to ok.100-120 (potrzebne są 4 sztuki) Sekretarz Rady Rodziców zaproponowała, aby zakup tego 
ponadstandardowego wyposażenia  został sfinansowany ze środków Rady Rodziców. Przystąpiono do 
głosowania. 
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Głosowanie nad uchwałą numer 7/2022/2023 w sprawie wydatkowania środków w kwocie do 450 zł 
z funduszu Rady Rodziców na sfinansowanie zakupu 4 szt filtrów do szkolnych poidełek. 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
7/2022/2023 

34    

SUMA 34  

W głosowaniu wzięło udział 34 członków Rady Rodziców. Wszystkie głosy zostały oddane „za” 
uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
 

5. Relacja z prac zespołów roboczych 
 

1) Pchli Targ - edycja jesienna 
Sekretarz Rady Rodziców i jednocześnie główny koordynator wydarzenia Pchli Targ poinformowała, że 
tegoroczne jesienna edycja imprezy Pchli Targ była edycją rekordową. Imprezę odwiedziło 568 osób, 
sprzedano 130 stoisk a całkowity zysk z imprezy wyniósł 4.499,47 zł. 
Sekretarz podziękowała bardzo gorąco wszystkich osobom, które zaangażowane były w organizację 
tej imprezy a także rodzicom za upieczenie ciast do kącika kawowego. 
Na przestrzeni lat impreza Pchli Targ zyskuje coraz większą popularność. Była to już chyba 7 edycja tej 
imprezy. Poniżej kilka danych historycznych: 
 
Data imprezy  
Pchli Targ 

2022-10-22 2022-04-09 2019-10-14 2019-03-02 2018-11-17 

Liczba stoisk 130 65 69 54 71 

Liczba 
odwiedzających 

568 404 470 319 290 

      

PRZYCHODY      

Stoiska 2 614,00 1 310,00 1 380,00 1 080,00 1 425,00 

Kącik kawowy 2 008,50 1 259,00 880,00 812,00 970,00 

Bilety wstępu 568,70 404,00 470,00 319,00 290,00 

SUMA 5 191,20 2 973,00 2 730,00 2 211,00 2 685,00 

      

KOSZTY 
ORGANIZACJI 

691,73 728,00 643,92 617,00 427,00 

      

ZYSK 4 499,47 2 245,00 2 086,08 1 594,00 2 258,00 

 
2) Grafika na bluzę szkolną 
Członkowie zespołu roboczego poinformowali, że powstały już pierwsze projekty bluz. Przygotowane 
propozycje zostaną teraz przedstawione samorządowi uczniowskiemu. Do opiekunów samorządu 
uczniowskiego została wysłana za pośrednictwem mobidziennika prośba o zorganizowanie spotkania: 
przedstawiciele Rady Rodziców, opiekunowie samorządu uczniowskiego oraz uczniowie z samorządu 
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uczniowskiego. 
 

3) Sklepik szkolny 
Informacje dotyczące aktualnego zaawansowania prac zespołu roboczego ds sklepiku szkolnego 
zawarte są w punkcie 2c niniejszego protokołu.  

 
 

6. Ustalenie terminu kolejnego zebrania. 
Ustalono datę następnego na 8.12.2022 o godz. 18:00 w stołówce szkolnej. 
 
7. 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 7/2022/2023 

 
 
 

Protokołowała  

 

 
Sekretarz Rady Rodziców  
przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce 
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Uchwała Nr 7/2022/2023 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Dąbrówce 

 przy ul. Malinowej 41 
z dnia 8 listopada 2022  

w sprawie wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców 
 
 

§ 1  Uchwała w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców środków w wysokości do 450 
zł na sfinansowanie zakupu 4 szt filtrów do szkolnych poidełek . 

§ 2 Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
7/2022/2023 

34    

SUMA 34  

 

§ 3 W głosowaniu nad uchwałą w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców środków w 
wysokości do 450 zł na sfinansowanie zakupu 4 szt filtrów do szkolnych poidełek wzięło udział 34 
członków Rady Rodziców z 48 powołanych do Rady Rodziców, co stanowi 70,83%. 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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 Klasa Imię i Nazwisko 2022-11-08 

1 1a Sławomir Jabłoński x 

2 1b Magdalena Mikołajek x 

3 1c Krystyna Lisiecka - Stasiak x 

4 1d Wojciech Maćkowiak  

5 1e Magdalena Olejniczak  

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 Diana Piasecka x 

13 2e Mikołaj Piwecki  

14 2f Kamil Kozar x 

15 2g Agata Andrzejak x 

16 3a Mateusz Myszkowski x 

17 3b Samanta Górniak x 

18 3c Julia Faulhaber-Heymann x 

19 3d Magdalena Stępień x 

20 3e Ewa Ostrowska  

21 3f Natalia Przydanek x 

22 3g Przemysław Skotnicki x 

23 4a Tomasz Ratajczak x 

24 4b Filip Kaiser  

25 4c Piotr Solarczyk x 

26 4d 
Patrycja Fudalewska 

Jasińska 
 

27 4e Łukasz Majewski  

28 4f Joanna Niewiadomska x 

29 5a Piotr Barej  

30 5b Adam Gargula x 

31 5c Joanna Cyraniak  

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 Magryn Kinga  
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40 7b Piotr Kołecki x 

41 7c Marta Kopacz  

42 7d Agnieszka Wilczyńska x 

43 8a Daria Grzelak x 

44 8b Tomasz Kusiak  

45 8c Karolina Błaszków-Nowak  

46 8d Iwona Zygan x 

47 8e Joanna Wachowiak  

48 8f Anna Ilnicka-Kaźmierczak x 

  Obecni 34 

  Nieobecni 14 
 
 


