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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 16 marca 2023 r., godz. 18.00 
 

W dniu 16 marca 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 31 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 
31 członków spośród 48 członków powołanych do Rady Rodziców, co stanowi 64,58%. 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 
13.03.2023 

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 1 290,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 93,48% 

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

4 1d 1 220,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 96,83% 

5 1e 1 230,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 97,62% 

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

9 2a 720,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 54,55% 

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

11 2c 870,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 63,04% 

12 2d 600,00 zł 21 60,00 zł 1 260,00 zł 47,62% 
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13 2e 660,00 zł 19 60,00 zł 1 140,00 zł 57,89% 

14 2f 675,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 51,14% 

15 2g 780,00 zł 19 60,00 zł 1 140,00 zł 68,42% 

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

19 3d 1 020,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 77,27% 

20 3e 1 110,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 80,43% 

21 3f 395,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 28,62% 

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 1 260,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 91,30% 

25 4c 750,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 54,35% 

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 785,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 54,51% 

32 5d 660,00 zł 26 60,00 zł 1 560,00 zł 42,31% 

33 5e 540,00 zł 22 60,00 zł 1 320,00 zł 40,91% 

34 5f 1 200,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 86,96% 

35 6a 1 260,00 zł 26 60,00 zł 1 560,00 zł 80,77% 

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 810,00 zł 19 60,00 zł 1 140,00 zł 71,05% 

40 7b 960,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 69,57% 

41 7c 540,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 39,13% 

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

43 8a 1 320,00 zł 27 60,00 zł 1 620,00 zł 81,48% 
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44 8b 630,00 zł 26 60,00 zł 1 560,00 zł 40,38% 

45 8c 1 260,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 87,50% 

46 8d 900,00 zł 23 60,00 zł 1 380,00 zł 65,22% 

47 8e 870,00 zł 26 60,00 zł 1 560,00 zł 55,77% 

48 8f 660,00 zł 24 60,00 zł 1 440,00 zł 45,83% 

 SUMA 40 483,00 zł 1 096  65 760,00 zł 61,68% 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że: 

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

klasa 1e z wpłatą 1.230 zł stanowiącą 97,62% składki rocznej - reprezentant do Rady Rodziców Pani 
Magdalena Olejniczak 

klasa 1d z wpłatą 1.220 zł stanowiącą 96,83% składki rocznej - reprezentant do Rady Rodziców Pan 
Wojciech Maćkowiak 

klasa 1b z wpłatą 1.290 zł stanowiącą 93,48% składki rocznej - reprezentant do Rady Rodziców Pani 
Magdalena Mikołajek 

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 3f z wpłatą 395 zł stanowiącą zaledwie 28,62% składki rocznej - reprezentant do Rady 
Rodziców Pani Natalia Przydanek 

klasa 4e z wpłatą 500 zł stanowiącą zaledwie 36,23% składki rocznej - reprezentant do Rady 
Rodziców Pan Adrian Kreps 

Wszystkich 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). Skarbnik Rady 
Rodziców zwrócił uwagę na konieczność precyzyjnego opisywania przelewów składek na Radę 
Rodziców - niezbędne jest podanie klasy, której dotyczy wpłata. Umożliwia to prawidłowe 
przyporządkowanie wpłat do poszczególnych klas.   
 

Skarbnik Rady Rodziców zreferował wydatkowanie kwot z funduszu Rady Rodziców, jakie miało 
miejsce od zebrania Rady Rodziców w dniu 15.02.2023 do dnia obecnego zebrania:  

Data Przedmiot wydatku Kwota Kategoria wydatku 

27.02.2023 
Sfinansowanie zakupu nagród w 
szkolnym konkursie filmowym 'Zostań 
młodym reporterem" 

328,66 zł 
Konkursy szkolne i 
pozaszkolne 
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27.02.2023 
Sfinansowanie nagród w szkolnym 
konkursie plastycznymi "Moje Ferie 
2023" 

300,00 zł 
Konkursy szkolne i 
pozaszkolne 

27.02.2023 
Sfinansowanie nagród w szkolnym 
konkursie lekturowym dla klas 6 - 
"Uwierz w siłę wyobraźni" 

200,00 zł 
Konkursy szkolne i 
pozaszkolne 

08.03.2023 

Dofinansowanie ⅓ kosztów wycieczki 
klasowej w dniach 20-21.06.2023 dla 
uczennicy z Ukrainy z rodziny o 
trudnej sytuacji materialnej 

167,00 zł 

Wsparcie uczniów o trudnej 
sytuacji materialnej 
(sfinansowanie wycieczek 
szkolnych) 

13.03.2023 
Sfinansowanie nagród w szkolnym 
konkursie plastycznym "Pocztówka z 
uśmiechem" 

200,00 zł 
Konkursy szkolne i 
pozaszkolne 

 SUMA 1 195,66 zł  

 
W roku szkolnym 2022/2023 z funduszu Rady Rodziców została wydatkowana dotychczas łącznie 
kwota 10 627,39 zł. 
 
3. Wnioski o udzielenie finansowania z fundusz Rady Rodziców 

Sekretarz Rady Rodziców poinformowała, że do Rady Rodziców wpłynął od nauczyciela wniosek o 
wydatkowanie z funduszu Rady Rodziców środków w wysokości 800 zł na sfinansowanie zakupu 
nagród dla finalistów etapu szkolnego oraz reprezentantów szkoły w etapie wojewódzkim 
Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników (zakup nagród dla 30 uczniów). 
Przedstawiciel klasy 6a poinformowała, że ma możliwość bezpłatnego pozyskania książek z pewnego 
wydawnictwa. Ustalono, że przedstawiciel klasy 6a skontaktuje się z nauczycielem wnioskującym o 
wydatkowanie w/w kwoty i  przedstawi  propozycje książek, które można pozyskać bezpłatnie z 
wydawnictwa. Jeżeli uda się w ten sposób wybrać wszystkie książki, udzielenie finansowania ze 
środków Rady Rodziców okaże się niepotrzebne. Jeżeli nie uda się w ten sposób pozyskać wszystkich 
książek, udzielenie finansowania ze środków Rady Rodziców zostanie dokonane w pozostałym 
zakresie. 
Głosowanie nad uchwałą numer 14/2022/2023 w sprawie wydatkowania środków w kwocie max 
800zł z funduszu Rady Rodziców na sfinansowanie zakupu nagród dla finalistów etapu szkolnego oraz 
reprezentantów szkoły w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników 
(zakup nagród dla 30 uczniów) z zaznaczeniem konieczności uprzedniego zapoznania się przez 
nauczyciela-wnioskodawcę z możliwością bezpłatnego pozyskania książek z wydawnictwa zgodnie z 
propozycję przedstawiciela klasy 6e. 
 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
14/2022/2023 

31    

SUMA 31  

W głosowaniu wzięło udział 31 członków Rady Rodziców. Wszystkie głosy zostały oddane „za” 
uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Sekretarz Rady Rodziców poinformowała, że do Rady Rodziców wpłynął od nauczyciela wniosek o 
wydatkowanie z funduszu Rady Rodziców środków w wysokości 206 zł na sfinansowanie zakupu 
nagród dla finalistów szkolnego konkursu z okazji Światowego Dnia Wody. 
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Głosowanie nad uchwałą numer 15/2022/2023 w sprawie wydatkowania środków w kwocie 206 zł  na 
sfinansowanie zakupu nagród dla finalistów szkolnego konkursu z okazji Światowego Dnia Wody. 
 
 
 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
15/2022/2023 

31    

SUMA 31  

W głosowaniu wzięło udział 31 członków Rady Rodziców. Wszystkie głosy zostały oddane „za” 
uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
4. Analiza aktywności członków Rady Rodziców w zespołach roboczych 

Przewodniczący podsumował aktywność członków Rady Rodziców w powołanych zespołach 
roboczych. Podziękował przedstawicielom szczególnie zaangażowanym w działania Rady Rodziców. 
Zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia aktywności pozostałych przedstawicieli, co jest niezbędne 
dla skutecznego i efektywnego działania Rady Rodziców. 

 
5. Relacja z prac zespołów roboczych 

 
1) Grafika na bluzę szkolną 
Członkowie zespołu roboczego przedstawili na zebraniu ostateczny projekt bluzy szkolnej. Oferowana 
do sprzedaży bluza szkolna: 
● będzie dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i szarej 
● zaproponowano cenę bluzy na poziomie 99 zł 
● przy cenie sprzedaży bluzy na poziomie 99 zł zysk dla Rady Rodziców będzie wynosił 7,40 zł/szt 
● sprzedaż bluz zostanie uruchomiona 03/2023. W przyszłym tygodniu zostanie wysłana rodzicom 

stosowna informacja w tym zakresie. 
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania w sprawie ustalenia ceny sprzedaży bluzy 
szkolnej w kwocie 99 zł brutto za sztukę. 
Głosowanie nad uchwałą numer 16/2022/2023 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży bluzy szkolnej w 
kwocie 99 zł brutto za sztukę. 
 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
16/2022/2023 

31    

SUMA 31  

W głosowaniu wzięło udział 31 członków Rady Rodziców. Wszystkie głosy zostały oddane „za” 
uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Zaproponowano również, aby pierwsze bluzy były dostępne do sprzedaży podczas Pchlego Targu, 
który odbędzie się w szkole w sobotę 25.03.2023 w godz. 10.00 do 13.00. Przychód ze sprzedaży bluz 
zasili konto Rady Rodziców. W sytuacji, w której nie wszystkie bluzy zostaną sprzedane, zostaną one 
przeznaczone jako nagrody w organizowanych przez nauczycieli konkursach szkolnych. 
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania w sprawie wydatkowania z funduszu Rady 
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Rodziców kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup bluz szkolnych celem ich sprzedaży podczas 
imprezy Pchli Targ w dniu 25.03.2023. 
Głosowanie nad uchwałą numer 17/2022/2023 w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców 
kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup bluz szkolnych celem ich sprzedaży podczas imprezy Pchli 
Targ w dniu 25.03.2023 
 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
17/2022/2023 

31    

SUMA 31  

W głosowaniu wzięło udział 31 członków Rady Rodziców. Wszystkie głosy zostały oddane „za” 
uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

2) Pchli Targ, Babi Targ- edycja wiosenna  
Główny koordynator wydarzenia Pchli Targ, Babi Targ, przedstawiciel klasy 4d Pani Patrycja 
Fudalewska - Jasińska poinformowała, że cały czas trwają przygotowania do organizacja wydarzenia, 
które odbędzie się w szkole dnia 25.03.2023 w godz. 10.00 - 13.00 (hol - klasyczny Pchli Targ, piętro - 
Babi Targ). Brakuje jednak części osób do obsługi wydarzenia głównie do ustawiania stolików przed 
imprezą oraz sprzątania stolików po imprezie. 
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3) Kącik relaksu 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) poinformował, że wspólnie z nauczycielem Panią Beatą Prusak uzgodniono zakup do 
świetlicy: 

● parawanów, które stanowić będą  przegrodę akustyczną między dziećmi bawiącymi a 
uczącymi się 

● materaców - w pełni mobilnych, składanych, stosunkowo lekkich, które pozwolą dzieciom na 
elastyczną aranżację przestrzeni  

Obecni na zebraniu przedstawiciele Rady Rodziców nie zgodzili się na propozycję w/w nauczyciela, aby 
do świetlicy dokonać zakupu stołu do bilarda. 
W związku z powyższym przystąpiono do głosowania w sprawie wydatkowania z funduszu Rady 
Rodziców kwoty max 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup parawanów oraz materacy celem aranżacji 
“Kącika relaksu” w świetlicy w rotundzie. 
Głosowanie nad uchwałą numer 18/2022/2023 w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców 
kwoty max 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup parawanów oraz materacy celem aranżacji “Kącika 
relaksu” w świetlicy w rotundzie. 
 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
18/2022/2023 

23  8  

SUMA 31  

W głosowaniu wzięło udział 31 członków Rady Rodziców. 23 głosy zostały oddane „za” uchwałą, 8 osób 
wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

4) Rozbudowa/doposażenie placów zabaw na zewnątrz szkoły 
Członkowie zespołu zespołu roboczego poinformowali, że cały czas trwają konsultacje w sprawie 
kompleksowego zagospodarowania wolnej przestrzeni w trzech potencjalnych miejscach: 
● na terenie boiska szkolnego z bieżnią 
● na terenie istniejącego placu zabaw przy części B 
● na terenie placu zabaw zlokalizowanym przy boisku do koszykówki 

Powstały już pierwsze koncepcje zagospodarowania - są to propozycje firm zajmujących się 
kompleksowo  budową parków liniowych na niskiej wysokości oraz placów zabaw.  Ze względu na 
kosztochłonność planowanych projektów konieczne będzie rozpoznanie możliwości pozyskania 
środków na ich realizację ze źródeł zewnętrznych. 
Ustalono, że w pierwszej kolejności działania zespołu roboczego mają być ukierunkowane na 
opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania wybranej przestrzeni (z uwzględnieniem 
realizacji w etapach), następnie uzgodnienie powstałych planów z Panią Dyrektor a ostatecznie 
pozyskanie finansowania na realizację projektów. 
 

5) Dzień dziecka, Dzień Sportu 
W związku ze zgłoszonym na ostatnim zebraniu Rady Rodziców pomysłem zorganizowania w szkole w 
dniu 03.06.2023 (sobota) obchodów Dnia Dziecka/Dnia Sportu o charakterze rodzinnym, 
przedstawiciela klasy 6a, który zobowiązał się do skonsultowania w/w pomysłu z nauczycielami WF 
poinformował, że: 
● nauczyciele zdecydowanie preferują organizację w/w wydarzenia w czasie funkcjonowania szkoły 

niż w sobotę, w związku z powyższym nie jest możliwe zorganizowanie obchodów tego dnia w 
sposób “bardziej rodzinny” 

● nauczyciele WF ustalili obchody Dnia Dziecka/Dnia Sportu na dzień 01.06.2023 
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● opracowana jest koncepcja obchodów tego dnia, zgodnie z którą dla klas 1-3 nauczyciele planują 
zabawę na boisku szkolnym w formie festynu sportowo-rekreacyjnego. Natomiast klasy 4-8 będą 
brały udział w pieszym rajdzie z elementami gry terenowej. Rozstrzygnięcie gry terenowej 
planowane jest w leśniczówce w Dopiewcu (rezerwacja terminu w trakcie). Na miejscu uczniowie 
klas 4-8 mieliby możliwość upieczenia kiełbasek (prowiant byłby we własnym zakresie), będzie 
również wyznaczony czas na aktywny wypoczynek. 

Mając na uwadz powyższe nauczyciele WF zwracają sie z pytaniem czy Rada Rodziców byłaby w stanie 
uatrakcyjnić w/w imprezę poprzez: 
● zorganizowanie oraz sfinansowanie na ten dzień dmuchańców, w szczególności typu tor 

przeszkód, dmuchaniec eliminator itp. (pod warunkiem uzyskania zgody Pani Dyrektor) oraz 
sfinansowanie bonu klasowego na lody (lub zorganizowanie zakupu lodów na miejscu w szkole 
lub jej bezpośrednim otoczeniu) - dla klas 1-3 

● sfinansowanie bonu klasowego na lody (lub zorganizowanie zakupu lodów na miejscu w szkole 
lub jej bezpośrednim otoczeniu) - dla klas 4-8 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono zgodnie, że zakres finansowania ze strony Rady 
Rodziców obchodów Dnia Dziecka/Dnia Sportu w przedstawionym w/w zakresie wiązałoby się ze zbyt 
dużym wydatkowaniem rocznego budżetu Rady Rodziców. W związku z powyższym ustalono, że: 
● dla klas 1-3 Rada Rodziców mogłaby zorganizować oraz sfinansować na ten dzień dmuchańce, w 

szczególności typu tor przeszkód, dmuchaniec eliminator itp. (pod warunkiem uzyskania zgody 
Pani Dyrektor)  

● dla klas 4-8 Rada Rodziców mogłaby sfinansować bon klasowy na lody (lub zorganizować zakup 
lodów na miejscu w szkole lub jej bezpośrednim otoczeniu) 

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania w sprawie wydatkowania z funduszu Rady 
Rodziców kwoty max 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację w szkole w dniu 01.06.2023 dnia 
Dziecka/Dnia Sportu poprzez wynajem dmuchańców (dla klas 1-3) oraz sfinansowanie bonów 
klasowych na lody (dla klas 4-8). 
Głosowanie nad uchwałą numer 19/2022/2023 w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców 
kwoty max 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację w szkole w dniu 01.06.2023 dnia Dziecka/Dnia 
Sportu poprzez wynajem dmuchańców (dla klas 1-3) oraz sfinansowanie bonów klasowych na lody (dla 
klas 4-8) 
 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
19/2022/2023 

31    

SUMA 31  

W głosowaniu wzięło udział 31 członków Rady Rodziców. Wszystkie głosy zostały oddane „za” 
uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Jednocześnie powołano zespół roboczy ds pomocy w organizacji Dnia Dziecka/Dnia Sportu w składzie: 
 

4d Patrycja Fudalewska Jasińska 

6a Małgorzata Czajkowska 

5b Adam Gargula 

 
6) Bal absolwenta - pożegnanie 8 klas 
Przedstawiciel klas ósmych poinformował, że Pani Dyrektor zmieniła termin balu z dnia 02.06.2023 na 
dzień 16.06.2023. 
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7) Tablica sukcesu 
W związku z pomysłem przewodniczącego Rady Rodziców z poprzedniego zebrania 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., przedstawiciel klasy 3g, który zobowiązał się do skonsultowania tego 
pomysłu z samorządem szkolnym poinformował, że samorząd byłby bardzo chętny do stworzenia w 
szkole takiego miejsca oraz do umieszczenia w nim na bieżąco aktualnych informacji. Wśród zebranych 
rozpoczęła się dyskusja na temat formatu jaki miałaby mieć ta tablica: tradycyjny np. tablica korkowa 
czy też nowoczesny - np. duży telewizor, na którym wyświetlane byłby aktualne informacje. Wobec 
zróżnicowanych opinii na w/w temat przedstawiciel klasy 3g zobowiązał się do zapytania samorządu 
uczniowskiego jaka forma tablica byłaby przez nich preferowana. Ponadto sam pomysł wprowadzenia 
tzw. tablicy sukcesu wymaga oczywiście uzgodnienia z Panią Dyrektor. 

 
6. Pozostałe informacje, wolne wnioski. 

● jeden z przedstawicieli Rady Rodziców zgłosił fakt dziurawych siatek - piłkochwytów oraz 
dziurawych siatek w bramkach piłkarskich na terenie boiska do koszykówki 
 

7. Ustalenie terminu kolejnego zebrania. 
Ustalono datę następnego zebrania na 13 kwietnia br., o godz. 18:00 w stołówce szkolnej. 
 
8. 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 nr 14/2022/2023 z dnia 16.03.2023 
3. Uchwała Rady Rodziców nr 15/2022/2023 z dnia 16.03.2023 
4. Uchwała Rady Rodziców nr 16/2022/2023 z dnia 16.03.2023 
5. Uchwała Rady Rodziców nr 17/2022/2023 z dnia 16.03.2023 
6. Uchwała Rady Rodziców nr 18/2022/2023 z dnia 16.03.2023 

 
Protokołowała  

 

 

Lista obecności na zebraniu w dniu 16.03.2023 
 

 Klasa Imię i Nazwisko 2023-03-16 

1 1a Sławomir Jabłoński  

2 1b Magdalena Mikołajek x 

3 1c Krystyna Lisiecka - Stasiak x 

4 1d Wojciech Maćkowiak  

5 1e Magdalena Olejniczak  

6 1f Dorota Tomaszczenik-
Begale 
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7 1g Zuzanna Kaczmarek x 

8 1h Kamila Józefiak  

9 2a Rafał Lewandowski x 

10 2b Tomasz Gramza x 

11 2c Monika Nowacka x 

12 2d Diana Piasecka x 

13 2e Mikołaj Piwecki x 

14 2f Kamil Kozar x 

15 2g Agata Andrzejak  

16 3a Nadia Młynarek x 

17 3b Samanta Górniak x 

18 3c Julia Faulhaber-Heymann x 

19 3d Magdalena Stępień  

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  

26 4d 
Patrycja Fudalewska 

Jasińska 
x 

27 4e Adrian Kreps x 

28 4f Joanna Niewiadomska x 

29 5a Piotr Barej x 

30 5b Adam Gargula x 

31 5c Natalia Napieralska x 

32 5d Paulina Horbowicz x 

33 5e 
Karolina Pokrywka-

Kuznowicz 
 

34 5f Magdalena Masłowska  

35 6a Małgorzata Czajkowska x 

36 6b Paulina Ratajczak  

37 6c Magdalena Kochan x 

38 6d Agnieszka Ciechanowska  

39 7a Kinga Magryn  

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 x 

46 8d Iwona Zygan x 
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47 8e Joanna Wachowiak x 

48 8f Anna Ilnicka-Kaźmierczak x 

  Obecni 31 

  Nieobecni 17 

   64,58% 
 

 
Uchwała Nr 14/2022/2023 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Dąbrówce 
 przy ul. Malinowej 41 
z dnia 16 marca 2023  

w sprawie wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców 
§ 1  Uchwała w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców środków w wysokości max 800 
zł na sfinansowanie zakupu nagród dla finalistów etapu szkolnego oraz reprezentantów szkoły w 
etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników (zakup nagród dla 30 
uczniów) z zaznaczeniem konieczności uprzedniego zapoznania się przez nauczyciela-
wnioskodawcę z możliwością bezpłatnego pozyskania książek z wydawnictwa zgodnie z 
propozycję przedstawiciela klasy 6e.  

§ 2 Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
14/2022/2023 

31    

SUMA 31  

 

§ 3 W głosowaniu nad uchwałą w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców środków w 
wysokości max 800 zł na sfinansowanie zakupu nagród dla finalistów etapu szkolnego oraz 
reprezentantów szkoły w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga 
Czytelników (zakup nagród dla 30 uczniów) z zaznaczeniem konieczności uprzedniego zapoznania 
się przez nauczyciela-wnioskodawcę z możliwością bezpłatnego pozyskania książek z 
wydawnictwa zgodnie z propozycję przedstawiciela klasy 6e wzięło udział 31 członków Rady 
Rodziców z 48 powołanych do Rady Rodziców, co stanowi 64,58%. Stwierdzono kworum. 
Wszystkie głosy zostały oddane “za” uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała Nr 15/2022/2023 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Dąbrówce 

 przy ul. Malinowej 41 
z dnia 16 marca 2023  

w sprawie wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców 
§ 1  Uchwała w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców środków w wysokości 206 zł na 
sfinansowanie zakupu nagród dla finalistów szkolnego konkursu z okazji Światowego Dnia Wody.  

§ 2 Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 



 

12 

 

 

 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
15/2022/2023 

31    

SUMA 31  

 

§ 3 W głosowaniu nad uchwałą w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców środków w 
wysokości 206 zł na sfinansowanie zakupu nagród dla finalistów szkolnego konkursu z okazji 
Światowego Dnia Wody wzięło udział 31 członków Rady Rodziców z 48 powołanych do Rady 
Rodziców, co stanowi 64,58%. Stwierdzono kworum. Wszystkie głosy zostały oddane “za” 
uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała Nr 16/2022/2023 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Dąbrówce 

 przy ul. Malinowej 41 
z dnia 16 marca 2023  

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży bluzy szkolnej 
§ 1  Uchwała w sprawie ustalenia ceny sprzedaży bluzy szkolnej w kwocie 99 zł brutto za sztukę.  

§ 2 Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
16/2022/2023 

31    

SUMA 31  

 

§ 3 W głosowaniu nad uchwałą w  sprawie ustalenia ceny sprzedaży bluzy szkolnej w kwocie 99 zł 
brutto za sztukę wzięło udział 31 członków Rady Rodziców z 48 powołanych do Rady Rodziców, 
co stanowi 64,58%. Stwierdzono kworum. Wszystkie głosy zostały oddane “za” uchwałą. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie. 

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała Nr 17/2022/2023 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Dąbrówce 

 przy ul. Malinowej 41 
z dnia 16 marca 2023  

w sprawie wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców 
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§ 1  Uchwała w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców kwoty 3.000 zł z 
przeznaczeniem na zakup bluz szkolnych celem ich sprzedaży podczas imprezy Pchli Targ w dniu 
25.03.2023. 

§ 2 Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
17/2022/2023 

31    

SUMA 31  

 

§ 3 W głosowaniu nad uchwałą w  sprawie w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców 
kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup bluz szkolnych celem ich sprzedaży podczas imprezy 
Pchli Targ w dniu 25.03.2023 wzięło udział 31 członków Rady Rodziców z 48 powołanych do Rady 
Rodziców, co stanowi 64,58%. Stwierdzono kworum. Wszystkie głosy zostały oddane “za” 
uchwałą. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała Nr 18/2022/2023 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Dąbrówce 

 przy ul. Malinowej 41 
z dnia 16 marca 2023  

w sprawie wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców 
§ 1  Uchwała w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców kwoty max 5.000 zł z 
przeznaczeniem na zakup parawanów oraz materacy celem aranżacji “Kącika relaksu” w świetlicy 
w rotundzie. 

§ 2 Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

 Za Przeciw Wstrzymało się Uwagi 

Uchwała 
18/2022/2023 

23  8  

SUMA 31  

 

§ 3 W głosowaniu nad uchwałą w  sprawie w sprawie wydatkowania z funduszu Rady Rodziców 
kwoty max 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup parawanów oraz materacy celem aranżacji “Kącika 
relaksu” w świetlicy w rotundzie wzięło udział 31 członków Rady Rodziców z 48 powołanych do 
Rady Rodziców, co stanowi 64,58%. Stwierdzono kworum. 23 głosy zostały oddane „za” uchwałą, 
8 osób wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

§ 4  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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……………………………………………. 

Monika Nowacka  
Sekretarz Rady Rodziców  
przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce 

 

 


