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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 15 lutego 2023 r., godz. 18.00 
 

W dniu 15 lutego 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 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. 

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 570,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 45,24% 

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

9 2a 570,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 43,18% 

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% 

12 2d 600,00 zł 20 60,00 zł 1 200,00 zł 50,00% 
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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 1 110,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 88,10% 

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 990,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 68,75% 

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 425,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 29,51% 

32 5d 450,00 zł 26 60,00 zł 1 560,00 zł 28,85% 

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 1 200,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 86,96% 

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% 

43 8a 1 320,00 zł 28 60,00 zł 1 680,00 zł 78,57% 
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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 35 263,00 zł 1 097  65 820,00 zł 53,56% 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że: 

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

klasa 3e z wpłatą 1.110 zł stanowiącą 88,10% składki rocznej- reprezentant do Rady Rodziców Pani 
Ewa Ostrowska 

klasa 6c z wpłatą 1.200 zł stanowiącą 86,96% składki rocznej- reprezentant do Rady Rodziców Pani 
Magdalena Kochan 

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

DZIĘKUJEMY! 

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

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

klasa 2f z wpłatą 375 zł stanowiącą zaledwie 28,41% składki rocznej- reprezentant do Rady Rodziców 
Pan Kamil Kozar 

klasa 5d z wpłatą 450 zł stanowiącą zaledwie 28,85% składki rocznej - reprezentant do Rady 
Rodziców Pani Paulina Horbowicz 

Wszystkim rodziców prosimy o odpowiedzialne podejście do płatności składek na Radę Rodziców - ze 
środków pozyskanych przez Radę Rodziców korzystają wszyscy uczniowie w naszej szkole!!!  

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).  
 

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 19.01.2023 do dnia obecnego zebrania:  

Data Przedmiot wydatku Kwota Kategoria wydatku 

20.01.2023 
Sfinansowanie kosztów wodzireja na 
balu karnawałowym dla klas 1-3 w 
dniu 15.02.2022 

1 200,00 zł 
Pozostałe 
projekty/inicjatywy 
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26.01.2023 
Sfinansowanie zakupu nagród w 
szkolnym konkursie piosenki 
świątecznej 

264,97 zł 
Konkursy szkolne i 
pozaszkolne 

15.02.2023 
Dofinansowanie wyjazdu do Teatru 
ucznia klasy 2D 

66,25 zł 

Wsparcie uczniów o trudnej 
sytuacji materialnej 
(dofinansowanie wycieczek 
szkolnych) 

 SUMA 1 531,22 zł  

 
W roku szkolnym 2022/2023 z funduszu Rady Rodziców została wydatkowana dotychczas łącznie 
kwota 9.426,58 zł. 
 
3. 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 5c 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 5c. 

Głosowanie nad uchwałą numer 13/2022/2023 w sprawie odwołania ze składu Rady Rodziców 
przedstawiciela klasy 5c Pani Joanny Cyraniak w związku z jej nieobecnością na 3 poprzednich 
zebraniach (w dniu 08.11.2022, 08.12.2022, 19.01.2023).  
 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
13/2022/2023 

27  7  

SUMA 34  

 
W głosowaniu nad uchwałą numer 13/2022/2023, 27 głosów zostało oddanych “za” uchwałą, 7 osób 
wstrzymało się od głosu.  Uchwała numer 13/2022/2023 została podjęta większością głosów.  
 

4. Relacja z prac zespołów roboczych 
 

1) Grafika na bluzę szkolną 
Członkowie zespołu roboczego poinformowali, że prace związane z przygotowaniem pierwszej bluzy 
szkolnej zmierzają ku końcowi. W stosunku do projektu bluzy przedstawionej na zebraniu Rady 
Rodziców w dniu 19.01.2023 zostały poczynione następujące zmiany: 
● średnica logo orderu uśmiechu zostanie powiększona o 2 cm 
● wybrano bluzę o składzie: 80% bawełny, 20% poliester 
● wybrano producenta i jednocześnie dystrybutora bluz 
● bluzy będą dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i szarej 
● cena bluzy została ustalona na poziomie 99 zł 

Na stronie producenta bluz zostanie stworzona specjalna zakładka dedykowana naszej szkole, na 
której będzie można składać i opłacać zamówienia. 
Zysk ze sprzedaży bluz (10 zł od każdej bluzy) zasili konto Rady Rodziców. 
Członkowie zespołu roboczego zwrócą się do producenta bluz o wykonanie kilku “próbnych” 
egzemplarzy bluzy w jej ostatecznym projekcie oraz składzie. Bluzy zostaną wyłożone “do wglądu” 
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zarówno uczniów jak i rodziców w okolicach portierni w części A i B.   
Planowane uruchomienie sprzedaży bluz 03/2023.  
 
Poniżej zdjęcie próbnej bluzy (przed powiększeniem logo orderu uśmiech): 
 

 
 

2) Sklepik szkolny 
Przedstawiciel zespołu roboczego ds sklepiku szkolnego - Mikołaj Piwecki poinformował, że w chwili 
obecnej został uruchomiony jeden automat ze zdrową żywnością. Został on zlokalizowany przy 
portierni w części A budynku i jest dostępny dla uczniów i nauczycieli niezależnie od godzin 
funkcjonowania sklepiku szkolnego. Ewentualne postawienie drugiego automatu (w części B) 
właściciel cateringu uzależnia od “popularności” automatu w części A. Ceny produktów oferowanych 
do sprzedaży w automacie przedstawiciel Rady Rodziców określił jako “przyzwoite” a produkty w nim 
sprzedawane są zgodne z rekomendacją Rady Rodziców. Oferta automatów będzie spójna z ofertą 
sklepiku szkolnego. 
Asortyment automatu/sklepiku szkolnego jest 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 
Przedstawiciel Rady Rodziców będzie dokonywał okresowych kontroli zgodności produktów 
sprzedawanych w automacie/sklepiku z uzgodnionym asortymentem. 
W wyniku prowadzonych rozmów, ostatecznie właściciel cateringu szkolnego nie zgodził się na 
comiesięczną darowiznę na rzecz Rady Rodziców w wysokości 100 zł.  
 

3) Kącik relaksu i gier planszowych podłogowych XL w rotundzie na piętrze 
Przedstawiciel zespołu roboczego ds kącika relaksu w rotundzie na piętrze (kącik ma na celu 
umożliwienie uczniom odrabianie lekcji w ciszy i spokoju a także komfortowe spędzanie wolnego czasu 
w świetlicy) przedstawił propozycje: 

● parawanów, które stanowiłby przegrodę akustyczną między dziećmi bawiącymi a uczącymi się 
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● materaców, puf, foteli - w pełni mobilnych, składanych, stosunkowo lekkich, które pozwoliłby 
dzieciom na elastyczną aranżację przestrzeni  

Ostateczna propozycja wyposażenia do “kącika relaksu” (po jej uzgodnieniu z opiekunem świetlicy 
Panią Beatą Prusak) w ramach określonego wstępnie przez Radę Rodziców budżetu w kwocie 5.000zł, 
zostanie przedstawiona na kolejnym zebraniu Rady Rodziców. 
 

4) Rozbudowa/doposażenie placów zabaw na zewnątrz szkoły 
Sekretarz Rady Rodziców w zastępstwie nieobecnego przedstawiciela 2b, poinformował, że 
przedstawiciel klasy 2b nawiązał kontakt z projektantem z firmy Linea, który pomoże w przygotowaniu 
dokładnego projektu a może nawet wizualizacji. Rozważana jest możliwość rozbudowy w trzech 
potencjalnych miejscach: 
Boisko szkolne z bieżnią 
Pani Dyrektor wstępnie zgodziła się na dodatkowe zagospodarowanie tej części terenu szkoły. Ze 
względu na specyfikę tego miejsca - odbywają się tam lekcje WF, młodsze dzieci spędzają tam przerwy 
oraz czas świetlicowy, powstał pomysł wyposażenia tego terenu w park linowy na niskiej wysokości 
(coś w rodzaju parku linowego jak przy pałacu w Jankowicach). Pomysł ten uzyskał wyraźną aprobatę 
zebranych członków Rady Rodziców. W związku z powyższym uzgodniono następującą kolejność 
działań: 
● skontaktowanie się z nauczycielami WF czy tego typu zabudowa nie będzie im kolidować z 

zajęciami WF, jeżeli nie: 
● przygotowanie kompleksowego projektu “niskiego” parku linowego 
● uzgodnienie projektu z Panią Dyrektor 

Istniejący plac zabaw przez części B 
Pani Dyrektor wstępnie zgodziła się na rozbudowę placu zabaw znajdującego się przy części B. Obecni 
na zebraniu przedstawiciele Rady Rodziców wyrazili jednak opinię, że w obliczu ograniczonych 
środków finansowych w pierwszej kolejności należałoby się skoncentrować na zaangażowaniu 
środków w rozbudowę w takim miejscu, z którego mogłaby korzystać jak największa liczba dzieci. 
Wejście na teren szkoły od strony części B jest zamykane po godzinach pracy szkoły, co uniemożliwia 
korzystanie z niego w godzinach późnopopołudniowych. W związku z powyższym jako alternatywne 
miejsce do rozbudowy zaproponowany został plac zabaw zlokalizowany przy boisku do koszykówki, 
który dostępny jest całodobowo. Przewodniczący Rady Rodziców poinformował, że możliwość 
zagospodarowania tego terenu nie było przedmiotem dotychczasowych rozmów z Panią Dyrektor, w 
związku z powyższym konieczne jest uprzednie uzyskanie zgody Pani Dyrektor, na ewentualne 
dodatkowe zagospodarowanie tego terenu. W związku z powyższym uzgodniono następującą 
kolejność działań: 
● uzyskanie zgody Pani Dyrektor na zagospodarowanie placu zabaw znajdującego się przy boisku 

do koszykówki 
● w przypadku uzyskania zgody Pani Dyrektor - patrz informacja w kolejnym punkcie 
● w przypadku braku zgody Pani Dyrektor na zagospodarowanie placu zabaw znajdującego się przy 

boisku do koszykówki, przygotowanie kompleksowego projektu rozbudowy placu zabaw 
istniejącego przy części B 

● uzgodnienie projektu z Panią Dyrektor 
Plac zabaw zlokalizowany przy boisku do koszykówki 
W przypadku uzyskania zgody Pani Dyrektor na możliwość dodatkowego zagospodarowania tego 
terenu, ustalono następującą kolejność działań: 
● opracowanie kompleksowego projektu zagospodarowania tego terenu, tak pomyślanego aby w 

miarę możliowości budowa mogła być prowadzona etapami 
● uzgodnienie projektu z Panią Dyrektor  

 
Ze względu na kosztochłonność planowanych projektów konieczne będzie rozpoznanie możliwości 
pozyskania środków na ich realizację ze źródeł zewnętrznych. 
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5) Bal absolwenta - pożegnanie 8 klas 
Sekretarz Rady Rodziców, na prośbę nieobecnego na zebraniu przedstawiciela klasy 8d 
poinformowała, że zawiązała się grupa “rodziców - organizatorów” tego wydarzenia. W tym celu w 
dniu 20.02.2023 zaplanowano spotkanie organizacyjne. Termin balu został ustalony wstępnie na 
02.06.2023. 
 

5. Pozostałe informacje, wolne wnioski. 
● Dzień Sportu/Dzień Dziecka/Dzień Rodzinny - zgłoszono pomysł, aby obchodzony corocznie w 

szkole Dzień Sport/Dzień Dziecka w tym roku szkolnym miał charakter rodzinny. W związku z 
powyższym przedstawiciel klasy 6a zobowiązał się do skontaktowania się z nauczycielami WF, czy 
realizacja tego pomysłu byłaby możliwa. 

● Pchli Targ - edycja wiosenna. Wstępny termin na organizację tego wydarzenia ustalono na dzień 
25.03.2023 w holu szkoły w części A. Dotychczasowy, wieloletni  główny koordynator tej imprezy 
Pani Monika Nowacka, zwróciła się z prośbą o wybór nowej osoby do pełnienia tej funkcji. Do 
pełnienia funkcji głównego koordynatora ds organizacji imprezy Pchli Targ zgłosił się 
przedstawiciel klasy 4d Pani Patrycja Fudalewska-Jasińska 

● “tablica sukcesu” - przewodniczący Rady Rodziców zgłosił pomysł stworzenia w szkole tzw. 
“tablicy sukcesu” - specjalnego miejsca, gabloty, w której umieszczane byłyby informacje o 
sukcesach uczniów w nauce, konkursach (szkolnych/pozaszkolnych), osiągnięciach sportowych, 
postawach społecznych itp.  Ze względu na zróżnicowane zdania zebranych rodziców w zakresie 
w/w tematu, w wyniku przeprowadzonego głosowania, większością głosów zdecydowano o 
skonsultowaniu tego pomysłu z samorządem szkolnym. Do przeprowadzenia tej konsultacji 
zgłosił się przedstawiciel klasy 3g. 

● możliwość podpisywania przez rodziców wszelkich zgód (np. na wycieczki, udział w ankietach, 
zajęciach itp) za pośrednictwem mobidziennika - Przewodniczący poinformował, że Pani Dyrektor 
rozpozna możliwość wprowadzenia takiego udogodnienia 

● Wymiana szkół - Przewodniczący przedstawił pomysł ponownego powołania zespołu roboczego 
ds organizacji wymiany między naszą szkołą a szkołami z innych krajów. Zebrani zwrócili uwagę, 
że aby realizacja tego zadania miała sens, ze strony nauczycieli musiałby być wytypowany 
nauczyciel prowadzący. Przewodniczący zobowiązał się do rozpoznania możliwości w tym 
zakresie. 

● punktowa ocena zachowania - jeden z przedstawicieli poruszył następujące zagadnienie. Na 
początku roku szkolnego ze strony dyrekcji przekazana została informacja, że szkoła pracuje nad 
wprowadzeniem od kolejnego roku szkolnego 2023/2024 punktowej oceny zachowania uczniów. 
Zadano pytanie: na jakim etapie są prace, czy znane są może już jakieś szczegóły? W odpowiedzi 
na zadane drogą mailową po zebraniu w/w pytanie Pani dyrektor potwierdzam że chce od 
przyszłego roku szkolnego wdrożyć punktowy system oceniania a prace są w toku. 

● korzystanie z tras boulderowych tj. korzystanie ze ściany wspinaczkowej na niskiej wysokości - 
zgłoszono problem, iż część nauczycieli nie pozwala dzieciom w ogóle korzystać z tych tras. W 
związku z powyższym zgłoszono prośbę o skierowanie zapytania do Pani Dyrektor kiedy i na jakich 
zasadach uczniowie mogą korzystać z tras boulderowych zlokalizowanych na ściankach 
wspinaczkowych.  W odpowiedzi na zadane drogą mailową po zebraniu w/w pytanie Pani 
dyrektor poinformowała, że trasy boulderowe są używane na zajęciach pozalekcyjnych. Jeśli 
chodzi o używanie tych tras podczas zajęć lekcyjnych - wspinaczka nie jest uwzględniona w 
podstawie programowej zajęć z WF. To wyłącznie od nauczyciela WF zależy czy będzie 
wykorzystywał ściankę wspinaczkową podczas zajęć lekcyjnych, czy będzie miał na to czas. 

● duża liczba klas na zajęciach WF - część obecnych na zebraniu przedstawicieli Rady Rodziców 
poinformowała o zgłaszanym im przez dzieci problemie dużej liczby klas uczestniczących 
jednocześnie w zajęciach WF (bywają nawet 4 klasy) co zdecydowanie pogarsza komfort 
uczestniczenia przez dzieci w lekcjach WF 
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● przedstawiciel klasy 4e zgłosił swoją uwagę, że obowiązujący w szkole system średniej ważonej 
nie jest zgodny z prawem oświatowym. Sekretarz Rady Rodziców poprosiła go o przesłanie 
swojego stanowiska mailem. Ze względu na niezwłoczną odpowiedź Pani Dyrektor na zgłoszone 
zastrzeżenie - odpowiedź Pani Dyrektor załączam w niniejszym protokole:  

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z 
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego 
informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 

● wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 
rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

● sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
● warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

Podsumowując, przepisy prawa oświatowego nie zakazują w WSO zastosowania 
średniej ważonej. Może to także zrobić sam nauczyciel, jeśli na początku roku 
poinformuje uczniów o tym fakcie. Średnia ważona wyliczana na podstawie ocen 
uzyskanych na podstawie różnych form oceniania wiadomości i umiejętności , ma 
charakter orientacyjny , nie jest też jedyną przesłanką do ustalenia wysokości oceny 
klasyfikacyjnej ucznia. Nauczyciele biorą pod uwagę także  aktywność ucznia,  
systematyczność pracy... 

6. Ustalenie terminu kolejnego zebrania. 
Ustalono datę następnego zebrania na 16 marca 2023, o godz. 18:00 w stołówce szkolnej. 
 
7. Zamknięcie i zakończenie zebrania przez przewodniczącego 

O godz. 19.50  Przewodniczący Tomasz Ratajczak zakończył spotkanie Rady Rodziców. 

 

Załączniki 

1. Lista obecności 

 
Protokołowała  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

9 

Lista obecności na zebraniu w dniu 19.01.2023 
 

 Klasa Imię i Nazwisko 2023-02-15 

1 1a Sławomir Jabłoński x 

2 1b Magdalena Mikołajek  

3 1c Krystyna Lisiecka - Stasiak  

4 1d Wojciech Maćkowiak x 

5 1e Magdalena Olejniczak x 

6 1f Dorota Tomaszczenik-
Begale 

 

7 1g Zuzanna Kaczmarek x 

8 1h Kamila Józefiak x 

9 2a Rafał Lewandowski  

10 2b Tomasz Gramza  

11 2c Monika Nowacka x 

12 2d Diana Piasecka x 

13 2e Mikołaj Piwecki x 

14 2f Kamil Kozar x 

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 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 
x 

27 4e Adrian Kreps x 

28 4f Joanna Niewiadomska  

29 5a Piotr Barej x 

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 
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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  

43 8a Daria Grzelak  

44 8b Tomasz Kusiak  

45 8c Karolina Błaszków-Nowak x 

46 8d Iwona Zygan  

47 8e Joanna Wachowiak  

48 8f Anna Ilnicka-Kaźmierczak x 

  Obecni 34 

  Nieobecni 14 

   70,83% 
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Uchwała Nr 13/2022/2023 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Dąbrówce 

 przy ul. Malinowej 41 
z dnia 15 lutego 2023 

w sprawie odwołania przedstawiciela klasy 5c 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 5c (Pani Joanna Cyraniak) w związku z 
nieobecnością na zebraniach Rady Rodziców w dniu 08.11.2022, 08.12.2022, 19.01.2023. 

§ 2 Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
13/2022/2023 

27  7  

SUMA 67  

 

§ 3 W głosowaniu nad uchwałą w sprawie odwołania ze składu Rady Rodziców przedstawiciela 
klasy 5c (Pani Joanna Cyraniak) w związku z nieobecnością na zebraniach Rady Rodziców w dniu 
08.11.2022, 08.12.2022, 19.01.2023 wzięło udział 34 członków Rady Rodziców z 48 powołanych 
do Rady Rodziców, co stanowi 70,83%. Stwierdzono kworum. 27 głosów zostało oddanych “za” 
uchwałą i 7 osób wstrzymało 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 

 
 


