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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 19 stycznia 2023 r., godz. 18.00 
 

W dniu 19 stycznia 2023 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 37 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 
37 członków spośród 48 członków powołanych do Rady Rodziców, co stanowi 77,08%. Stwierdzono 
kworum. Przewodniczący poinformował również, że na zaproszenie Rady Rodziców w zebraniu 
uczestniczyć będzie Pani pedagog szkolna Karolina Przewoźna, której przybycie na zebranie zostało 
zaplanowane na 18.30. 

2. Finanse Rady Rodziców. 
Skarbnik Rady Rodziców przedstawił wpływy i wydatki funduszu Rady Rodziców. 
 
Wpływy z tytułu składek na Radę Rodziców przedstawiały się następująco: 

l.p 

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 

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

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

3 1c 720,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 54,55% 

4 1d 660,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 50,00% 

5 1e 630,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 45,65% 

6 1f 600,00 zł 20 60,00 zł 1 200,00 zł 50,00% 

7 1g 480,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 38,10% 

8 1h 510,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 40,48% 

9 2a 540,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 40,91% 

10 2b 960,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 72,73% 

11 2c 840,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 60,87% 
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12 2d 600,00 zł 20 60,00 zł 1 200,00 zł 50,00% 

13 2e 660,00 zł 19 60,00 zł 1 140,00 zł 57,89% 

14 2f 375,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 28,41% 

15 2g 780,00 zł 20 60,00 zł 1 200,00 zł 65,00% 

16 3a 780,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 54,17% 

17 3b 903,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 65,43% 

18 3c 690,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 47,92% 

19 3d 960,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 72,73% 

20 3e 960,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 76,19% 

21 3f 395,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 29,92% 

22 3g 660,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 52,38% 

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

24 4b 810,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 58,70% 

25 4c 750,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 52,08% 

26 4d 900,00 zł 27 60,00 zł 1 620,00 zł 55,56% 

27 4e 500,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 36,23% 

28 4f 570,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 39,58% 

29 5a 870,00 zł 25 60,00 zł 1 500,00 zł 58,00% 

30 5b 660,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 50,00% 

31 5c 125,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 8,68% 

32 5d 420,00 zł 26 60,00 zł 1 560,00 zł 26,92% 

33 5e 450,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 35,71% 

34 5f 870,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 60,42% 

35 6a 1 230,00 zł 25 60,00 zł 1 500,00 zł 82,00% 

36 6b 835,00 zł 26 60,00 zł 1 560,00 zł 53,53% 

37 6c 780,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 56,52% 

38 6d 420,00 zł 28 60,00 zł 1 680,00 zł 25,00% 

39 7a 720,00 zł 20 60,00 zł 1 200,00 zł 60,00% 

40 7b 840,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 60,87% 

41 7c 540,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 40,91% 

42 7d 430,00 zł 17 60,00 zł 1 020,00 zł 42,16% 
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43 8a 1 320,00 zł 28 60,00 zł 1 680,00 zł 78,57% 

44 8b 630,00 zł 25 60,00 zł 1 500,00 zł 42,00% 

45 8c 1 170,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 81,25% 

46 8d 780,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 56,52% 

47 8e 660,00 zł 26 60,00 zł 1 560,00 zł 42,31% 

48 8f 560,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 38,89% 

 SUMA 33 823,00 zł 1 097  65 820,00 zł 51,40% 

 
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! 

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

klasa 5c z wpłatą 125 zł stanowiącą zaledwie 8,68% składki rocznej- reprezentant do Rady Rodziców 
Pani Joanna Cyraniak 

klasa 6d z wpłatą 420 zł  stanowiącą zaledwie 25% składki rocznej - reprezentant do Rady Rodziców 
Pani Agnieszka Ciechanowska   

klasa 5d z wpłatą 420 zł stanowiącą zaledwie 26,92% składki rocznej - reprezentant do Rady 
Rodziców Pani Paulina Horbowicz 

Wszystkie klasy z najmniejszym procentem wpłat prosimy prosimy o wpłaty na Radę Rodziców. Składki 
można wpłacać skarbnikom klasowym lub indywidualnie na konto Rady Rodziców numer  
53 9072 0002 3017 1700 6569 0001 (z dopiskiem: klasa, imię i nazwisko ucznia).  
Prosimy o odpowiedzialne podejście do płatności składek na Radę Rodziców - ze środków pozyskanych 
przez Radę Rodziców korzystają wszyscy uczniowie!!! 

Jednocześnie Skarbnik Rady Rodziców przypomniał, że zgodnie z ustaleniami dokonanymi na 
pierwszym zebraniu Rady Rodziców, II rata składki na Radę Rodziców jest płatna do dnia 28.02.2023. 

Skarbnik Rady Rodziców zreferował wydatkowanie kwot z funduszu Rady Rodziców, jakie miało 
miejsce od zebrania Rady Rodziców w dniu 08.12.2022 do dnia obecnego zebrania:  

Data Przedmiot wydatku Kwota Kategoria wydatku 
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11.12.2023 

Sfinansowanie zakupu nagród w 
szkolnym konkursie plastycznym 
"Stroiki i ozdoby świąteczne" dla klas 
4-8 

200,00 zł 
Konkursy szkolne i 
pozaszkolne 

 SUMA 200,00 zł  

 
W roku szkolnym 2022/2023 z funduszu Rady Rodziców została wydatkowana dotychczas łącznie 
kwota 9.091,91 zł. 
 

3. Spotkanie z pedagog szkolna Panią Karoliną Przewoźną w sprawie projektu “Młode głowy” 
Na zaproszenie Rady Rodziców w zebraniu uczestniczyła Pani pedagog szkolny Karolina Przewoźna, 
która w pierwszej kolejności przedstawiła podstawowe założenia przeprowadzanego w szkole 
projektu badawczego i kampanii edukacyjnej “Młode Głowy”. Projekt zajmuje się kwestią zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży. Efektem projektu ma być powstanie ogólnopolskiego raportu 
dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi oraz 
stworzenie kampanii edukacyjnej skierowanej do młodych, rodziców oraz nauczycieli. Oprócz 
informacji o wynikach w skali kraju, informację zwrotną w w/w zakresie otrzyma również stricte nasza 
szkoła - będzie to informacja o tym jak sytuacja wygląda w naszej szkole. Taka możliwość istnieje, gdyż 
każda szkoła uczestnicząca w badaniu otrzymuje swój indywidualny kod, który wpisywać będą 
uczniowie wypełniający ankietę, dzięki temu będzie możliwie pozyskanie danych dotyczących 
konkretnie naszej szkoły. Pani pedagog podkreśliła, że ankieta jest w pełni anonimowa oraz udział w 
niej jest dobrowolny. 
Po przedstawieniu w/w informacji wśród zebranych rozpoczęła się dyskusja, która wzbudziła bardzo 
dużo emocji. Wątpliwości zebranych wzbudziły w szczególności następujące kwestie: 
● część przedstawicieli obecnych na zebraniu przekazała informację, że wychowawcy podczas 

ostatnich zebrań klasowych przekazali rodzicom w klasach jedynie informację, że taka ankieta 
będzie przeprowadzona natomiast treść samej ankieta nie została udostępniona rodzicom do 
wglądu. W związku z powyższym Rada Rodziców stanowczo prosi o udostępnienie treści tej 
ankiety rodzicom przez mobidziennik 

● zwrócono uwagę na zbyt krótki (bo tylko pół godziny) czas na wypełnienie ankiety 
● ze względu na treść ankiety, wątpliwości zebranych wzbudził fakt, czy treści zawarte w ankiecie są 

właściwe dla dzieci z klas 4  
● czy podczas wypełnienia ankiety dzieciom zostanie zapewniona całkowita prywatność? Czy inni 

koledzy/koleżanki nie będą mieli możliwości podglądania podawanych odpowiedzi? 
● ankieta będzie przeprowadzana na lekcji informatyki, ankieta jest dobrowolna. Co z opieką w tym 

czasie nad uczniami, którzy nie będą brać udziału w ankiecie? 
● rodzice zwrócili uwagę na fakt, że uczniowie mogą nie czuć się psychicznie komfortowo wypełniając 

tak osobistą ankietę, kiedy w pobliżu będzie nauczyciel informatyki, który oprócz tego, że ankieta 
będzie prowadzona na jego lekcji, nie jest osobą kompetentną zdaniem Rady Rodziców do 
obecności na “wydarzeniach” tego typu 

● Rada Rodziców uważa, że przed przeprowadzeniem ankiety we wszystkich klasach powinna być 
przeprowadzona pogadanka z uczniami na temat tego czego dotyczyć będzie ankieta, jakie 
tematy będą w niej poruszane, co ta ankieta ma na celu, że jest anonimowa. Zdaniem Rady 
Rodziców informacje te powinny być przekazane przez pedagogów/psychologów - niekoniecznie 
wychowawców, którzy w tym temacie mogą posiadać jedynie zbyt ogólnikową wiedzę. Ważne 
jest też, aby powiedzieć uczniom, że w każdym momencie mogą przerwać wypełnienia ankiety 
oraz przekazać informację, że tylko wypełniona w 100% ankieta będzie mogła zostać przesłana 
organizatorom. 

● przedstawiciel klasy 4b zgłosił swoje zastrzeżenia co do treści samych pytań zawartych w ankiecie  
Obecni na zebraniu przedstawiciele klas podkreślili, że Rada Rodziców również widzi ogromny problem 



 

5 

jakim jest zdrowie psychiczne naszych dzieci, popiera inicjatywy, których celem ma być uzyskanie 
informacji o tym zdrowiu i wprowadzenie dzięki temu stosowanych działań 
naprawczych/prewencyjnych. W przypadku projektu "Młode Głowy" Rada Rodziców ma jedynie 
zastrzeżenia co do sposobu wdrożenia przez szkołę tego projektu - w zakresie szczegółowo opisanym 
powyżej. 
 
4. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców 

Sekretarz Rady Rodziców poinformowała, że do Rady Rodziców wpłynął od nauczycieli wniosek o 
wydatkowanie z funduszu Rady Rodziców środków w wysokości w kwocie 1.200 zł na sfinansowanie 
kosztów wodzireja podczas balików karnawałowych dla klas 1-3 , które będą organizowane w dniu 
15.02.2023 (przewidziane są 3 “edycje” balu, każdy po 1,5 godziny i osobno dla każdego poziomu klas). 
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania: 
 
Głosowanie nad uchwałą numer 11/2022/2023 w sprawie wydatkowania środków w kwocie 1.200  zł 
z funduszu Rady Rodziców na sfinansowanie kosztów wodzireja podczas balików karnawałowych dla 
klas 1-3, które będą organizowane w dniu 15.02.2023. 
 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
11/2022/2023 

37    

SUMA 37  

W głosowaniu wzięło udział 37 członków Rady Rodziców. Wszystkie głosy zostały oddane „za” 
uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
5. Analiza obecności członków Rady Rodziców na zebraniach. Odwołanie członków Rady mających 

nieobecności na 3 poprzednich zebraniach 

Przewodniczący podsumował obecności członków Rady Rodziców na wszystkich poprzednich 
zebraniach Rady. Poinformował, że przedstawiciel klasy 4e nie był obecny na trzech poprzednich 
zebraniach Rady Rodziców. W związku z powyższym na podstawie  § 8 pkt 5a) Regulaminu Rady 
Rodziców z dnia 19.10.2021 zarządził głosowanie w sprawie odwołania ze składu Rady Rodziców 
przedstawiciela klasy 4e. 

Głosowanie nad uchwałą numer 12/2022/2023 w sprawie odwołania ze składu Rady Rodziców 
przedstawiciela klasy 4e w związku z jego nieobecnością na 3 poprzednich zebraniach (w dniu 
11.10.2022, 08.11.2022, 08.12.2022).  
 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
12/2022/2023 

31 2 4  

SUMA 37  

 
W głosowaniu nad uchwałą numer 12/2022/2023, 31 głosów zostało oddanych “za” uchwałą, 2 głosy 
oddano “przeciw” uchwale, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  Uchwała numer 12/2022/2023 została 
podjęta większością głosów.  
 

6. Relacja z prac zespołów roboczych 
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1) Grafika na bluzę szkolną 
Członkowie zespołu roboczego poinformowali, że odbyło się spotkanie z opiekunami samorządu 
uczniowskiego, na którym w wersji komputerowej zostały przedstawione projekty bluz. Przygotowane 
projekty zostały przekazane opiekunom samorządu, którzy w kolejnych dniach otrzymane projekty 
mieli omówić z uczniami. Efektem tych konsultacji z uczniami było wyłonienie projektu bluzy, która 
uzyskała najwięcej pozytywnych opinii. Była to: bluza typu kangurek, w kolorze czarnym lub szarym; z 
przodu na kieszeni wpisane koordynaty oraz nazwa szkoły; na wysokości serca nowoczesna wersja 
orderu uśmiechu; brak napisów z tyłu bluzy. Na zebranie członkowie zespołu roboczego przekazali do 
wglądu zebranym bluzę z próbnym nadrukiem. Na zebraniu rodzice zgłosili następujące uwagi do 
projektu bluzy: 
● delikatne powiększenie rozmiarów orderu uśmiechu  
● wybór zdecydowanie lepszego składu bluzy (przedstawiona propozycja miała w składzie 35% 

bawełny, 65% poliester) 
Poniżej zdjęcie próbnej bluzy: 
 

 
 

2) Sklepik szkolny 
Przedstawiciel zespołu roboczego ds sklepiku szkolnego - Mikołaj Piwecki oraz przewodniczący Rady 
Rodziców Tomasz Ratajczak poinformowali, że w wyniku uzgodnień poczynionych z dyrekcją szkoły, 
właściciel firmy cateringowej wyposaży naszą placówkę w dwa automaty ze zdrowymi przekąskami. 
W dalszym ciągu na terenie stołówki będzie też funkcjonował sklepik szkolny. Lista produktów, które 
będą odtąd sprzedawane na terenie szkoły, została opracowana na podstawie ankiety, w której swoje 
propozycje zdrowej żywności zgłaszali członkowie Rady Rodziców w okresie 10-12.2022. Przyjęty 
ostatecznie asortyment ma być kompromisem pomiędzy: 
- obowiązującymi przepisami, tj. rozp. Min. Zdrowia z dnia 26.07.2016 w sprawie grup środków 
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty (...) 
- dostępnością produktów spożywczych o składzie najbardziej zbliżonym do ww. rozporządzenia 
- przystępną ceną 
- preferencjami konsumpcyjnymi uczniów oraz oczekiwaniami rodziców 
Właściciel cateringu poprosił o możliwość uzupełnienia listy produktów, na wypadek gdyby automaty 
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nie były w pełni zagospodarowane. Ostateczna lista asortymentowa zostanie uzgodniona z 
przedstawicielami zespołu roboczego. Dodatkowo, trwają rozmowy z właścicielem cateringu w 
zakresie comiesięcznej darowizny na rzecz Rady Rodziców w wysokości 100 zł. Rada Rodziców będzie 
rekomendować zakup przekąsek na terenie szkoły, jako tych zweryfikowanych i możliwie 
najzdrowszych. 
 

3) Kącik relaksu i gier planszowych podłogowych XL w rotundzie na piętrze 
Przedstawiciel zespołu roboczego ds kącika relaksu w rotundzie na piętrze poinformował, że miało 
miejsce spotkanie z kierownik świetlicy Panią Iwoną Szymkowiak i opiekunem świetlicy Panią Beatą 
Prusak.  Z przeprowadzonych rozmów wynika, że uczniom do komfortowego spędzania wolnego czasu 
w świetlicy zdecydowanie przydałyby się coś wygodnego do siedzenia/leżenia i żeby były to elementy 
modułowe, które można w różny sposób układać. Dodatkowo komfort dzieci zdecydowanie 
poprawiłyby przenośne parawany, które stanowiłby przegrodę akustyczną między dziećmi bawiącymi 
a uczącymi się. Również bardzo przydatna w tym miejscu ze względu na walory edukacyjne byłaby 
duża drewniana, zamontowana na ścianie, mapa świata.  
Ustalono, że członkowie w/w zespołu roboczego przygotują na kolejne zebranie informację, co 
dokładnie byłoby potrzebne oraz jaki byłby koszt zakupu tego dodatkowego wyposażenia. 
 

4) Rozbudowa/doposażenie placów zabaw na zewnątrz szkoły 
Ze względu na brak czasu temat ten nie został na zebraniu poruszony. 

 
5) Bal absolwenta - pożegnanie 8 klas 
Przedstawiciele 8 klas poinformowali, że Pani Dyrektor wyraziła zgodę na organizację balu 8 klas, na 
terenie szkoły, w uzgodnionym terminie, w piątek. Zdecydowano o powołaniu zespołu roboczego 
składającego się z przedstawicieli 8 klas celem wspólnej organizacji tego wydarzenia. 
 

7. Pozostałe informacje, wolne wnioski. 
● wycieczki dwudniowe dla klas 4-8 - przewodniczący poinformował, że jest możliwość organizacji 

w roku szkolnym dla klas 4-8 jednej wycieczki dwudniowej (z jednym noclegiem) po uzyskaniu 
zgody dyrekcji oraz po spełnieniu kryteriów organizacji i zapewnieniu niezbędnej liczby 
opiekunów 

● w szkole zostaną zamontowane pozostałe 2 poidełka kupione we wcześniejszych latach przez 
Radę Rodziców. W chwili obecnej działają 2 poidełka kupione przez Radę Rodziców, 2 pozostałe 
zostaną uruchomione niebawem 

● korzystanie z telefonów komórkowych - w szkole są wyznaczone miejsca, w których uczniowie 
mogą korzystać z telefonów komórkowych. Dodatkowo, za zgodą nauczyciela, jest możliwość 
korzystania z telefonów na lekcjach, przy wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela 

● system Neonki - przewodniczący poinformował, że według informacji uzyskanych od kierownik 
świetlicy Neonki - elektroniczny system odbioru dzieci ze świetlicy działa bardzo dobrze. 
Informacja ta została potwierdzona przez obecnych na zebraniu przedstawicieli klas młodszych, 
którzy również bardzo pozytywnie oceniają działanie systemu. System Neonki zdecydowanie 
ułatwił pracę świetlicy.  

● brak znajomości statutu szkoły przez część nauczycieli - przewodniczący poinformował, że 
docierają do niego głosy od rodziców, że część nauczycieli nie zna uregulowań statutu w 
szczególności w zakresie zasad oceniania, tj. stosowania wag ocen, wyciągania średniej do ocen 
śródrocznych, etc. Przewodniczący poinformował, że kwestia ta została poruszona na spotkaniu 
z Panią Dyrektor, która zobowiązała się zastanowić się nad sposobem weryfikacji wiedzy 
nauczycieli z obowiązującego w szkole statutu. 

● jeden z przedstawicieli zaproponował rozwiązanie, w którym wszelkie zgody na wycieczki, ankiety 
itp. byłyby podpisywane elektronicznie tj. za pośrednictwem mobidziennika. Mobidziennik 
zapewnia taką funkcjonalność. Przewodniczący zobowiązał się do przedyskutowania tej kwestii z 
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Panią dyrektor. Wprowadzenie takiej możliwości do mobidziennika zdecydowanie ułatwiłoby 
pracę nie tylko rodzicom ale również i nauczycielom. 

● jeden z przedstawicieli 8 klasy zgłosił zastrzeżenia co do zgodności przeprowadzenia egzaminu 
próbnego z języka angielskiego z regulaminem egzaminu. Nauczycie mieli problem z 
uruchomieniem nagrania z odsłuchem. Tekst uczniowie usłyszeli nagle, bez żadnej zapowiedzi, co 
skutkowało nie przyswojeniem pierwszych słów wypowiedzianych przez lektora.  Nauczyciele 
poza tym bezskutecznie próbowali rozwiązać problem z szumiącymi głośnikami. Część egzaminu 
bezpośrednio powiązana z odsłuchem znacząco odbiegała od egzaminu właściwego. 
Zaprezentowane nagranie nie zawierało wypowiadanych przez lektora poleceń i wskazówek 
dotyczących rozwiązywania testu. Należy w przyszłości staranniej wybrać wydawnictwo oferujące 
egzaminy próbne. Przy okazji egzaminów został uwidoczniony brak znajomości regulaminów 
wśród nauczycieli zasiadających w komisjach. Właściwy egzamin z języka angielskiego przewiduje 
dwukrotne zapoznanie się z odsłuchem. Na przeprowadzonym egzaminie próbnym odsłuch został 
ponownie zaprezentowany po zgłoszeniu przez ucznia takiego wymogu. W związku z powyższym 
zobowiązano przewodniczącego do rozmowy z Panią Dyrektor i uzyskania informacji, jakie 
działania zostaną podjęte, żeby taka sytuacja nie miała miejsca na egzaminie właściwym oraz jaka 
jest możliwość dla zorganizowania tego egzaminu w mniejszych salach a nie na sali gimnastycznej. 
Brak znajomości regulaminu przejawiał się także w mniej poważnych kwestiach, jednak dla 
uczniów ważnych, jak np. odebraniu przy wejściu na salę chusteczek do nosa 

 

8. Ustalenie terminu kolejnego zebrania. 
Ustalono datę następnego zebrania na 15 lutego 2023, 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. 

 

Załączniki 

1. Lista obecności 

 
Protokołowała  
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Lista obecności na zebraniu w dniu 19.01.2023 
 

 Klasa Imię i Nazwisko 2023-01-19 

1 1a Sławomir Jabłoński  

2 1b Magdalena Mikołajek x 

3 1c Krystyna Lisiecka - Stasiak x 

4 1d Wojciech Maćkowiak x 

5 1e Magdalena Olejniczak 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 Diana Piasecka  

13 2e Mikołaj Piwecki x 

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  

22 3g Przemysław Skotnicki x 

23 4a Tomasz Ratajczak x 

24 4b Filip Kaiser x 

25 4c Piotr Solarczyk x 

26 4d 
Patrycja Fudalewska 

Jasińska 
 

27 4e Łukasz Majewski  

28 4f Joanna Niewiadomska x 

29 5a Piotr Barej x 

30 5b Adam Gargula x 

31 5c Joanna Cyraniak  

32 5d Paulina Horbowicz x 

33 5e 
Karolina Pokrywka-

Kuznowicz 
 

34 5f Magdalena Masłowska x 

35 6a Małgorzata Czajkowska x 

36 6b Paulina Ratajczak  

37 6c Magdalena Kochan  
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38 6d Agnieszka Ciechanowska x 

39 7a Magryn Kinga x 

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 x 

46 8d Iwona Zygan x 

47 8e Joanna Wachowiak  

48 8f Anna Ilnicka-Kaźmierczak x 

  Obecni 37 

  Nieobecni 11 

   77,08% 
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Uchwała Nr 11/2022/2023 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Dąbrówce 
 przy ul. Malinowej 41 
z dnia 19 stycznia 2023  

w sprawie wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców 
 
 

§ 1  Uchwała w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców środków w wysokości 1200 zł 
na sfinansowanie kosztów wodzireja podczas balików karnawałowych dla klas 1-3 które będą 
organizowane w dniu 15.02.2023 (przewidziane są 3 “edycje” balu, każdy po 1,5 godziny i osobno 
dla każdego poziomu klas) 

§ 2 Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
11/2022/2023 

37    

SUMA 37  

 

§ 3 W głosowaniu nad uchwałą w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców środków w 
wysokości 1200 zł na sfinansowanie kosztów wodzireja podczas balików karnawałowych dla klas 
1-3 które będą organizowane w dniu 15.02.2023 wzięło udział 37 członków Rady Rodziców z 48 
powołanych do Rady Rodziców, co stanowi 77,08%. 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 12/2022/2023 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Dąbrówce 

 przy ul. Malinowej 41 
z dnia 19 stycznia 2023 

w sprawie odwołania przedstawiciela klasy 4e ze składu Rady Rodziców 
 
 

§ 1 Uchwała na podstawie  § 8 pkt 5a) Regulaminu Rady Rodziców z dnia 19.10.2021 w sprawie 
odwołania ze składu Rady Rodziców przedstawiciela klasy 4e (Pan Łukasz Majewski) w związku z 
nieobecnością na zebraniach Rady Rodziców w dniu 11.10.2022, 08.11.2022, 08.12.2022. 

§ 2 Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
12/2022/2023 

31 2 4  

SUMA 37  

 

§ 3 W głosowaniu nad uchwałą w sprawie odwołania ze składu Rady Rodziców przedstawiciela 
klasy 4e (Pan Łukasz Majewski) w związku z nieobecnością na zebraniach Rady Rodziców w dniu 
11.10.2022, 08.11.2022, 08.12.2022 wzięło udział 37 członków Rady Rodziców z 48 powołanych 
do Rady Rodziców, co stanowi 77,08%. Stwierdzono kworum. 31 głosów zostało oddanych “za” 
uchwałą, 2 głos zostały oddane “przeciw” uchwale i 4 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała 
została podjęta większością głosów. 

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

……………………………………………. 

Monika Nowacka 
 

Sekretarz Rady Rodziców  
przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce 

 
 


