
Sprawozdanie z zebrania nr 2 Rady Rodziców
 w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Radni,

Zebranie online Rady Rodziców odbyło się 27 października 2020 o godzinie 18:30.

W trakcie spotkania były omawiane zagadnienia powiązane zgodnie z porządkiem 
posiedzenia zamieszczonym poniżej.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum. 

3. Wybór koordynatorów:

a. Koordynator ds. stanów magazynowych – Uchwała NR. 9/2020

b. Koordynatorem ds. współpracy z Samorządem Uczniowskim i RR z 
pozostałych szkół gminnych - Uchwała NR. 10/2020
c. Funkcję koordynatora ds. zakupów - Uchwała NR. 11/2020
d. Koordynator ds. uroczystości okazjonalnych - Uchwała NR. 12/2020

e. Koordynator ds. wycieczek „Sąsiadka – Warszawa” - Uchwała NR. 13/2020

4. Przedstawienie i zatwierdzenie preliminarza Rady Rodziców na rok szkolny 
2020/2021 - Uchwała NR. 14/2020

5. Uchwała w sprawie wysokości składki na Radę Rodziców - Uchwała NR. 
15/2020

6. Uchwałą o systemie zwrotów klasom części wpłaconych składek na Radę 
Rodziców - Uchwała NR. 16/2020

7. Uchwała w sprawie w sprawie szkolnego programu wychowawczo – 
profilaktycznego.2020/2021. - Uchwała NR. 17/2020

8. Uchwała powołująca Komisję Rewizyjną – Uchwała NR.18/20

9. Omówienie organizacji pracy Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego. 

10.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Rodziców

11.Wolne wnioski 



12.Zamknięcie obrad Rady Rodziców.

W trakcie spotkania ustalono, co następuje:

Ad.1 
Zatwierdzono porządek obrad. 

Ad.2
 Sprawdzono listę obecności i stwierdzono istnienie wymaganego kworum tj. 20/27, w tym 
przedstawiciel klasy 1A, który miał problemy ze słyszalnością. 
W wyniku 3-krotnego wyczytywania listy obecności, potwierdzono:

a) Udział w zebraniu przedstawicieli klas – 
0b,0b,1a,1b,1c,1d,2a,2c,2d,3b,3c,4a,4b,4c,5a,5b,6a,7a,7c,8b

b) Brak udziału w zebraniu przedstawicieli klas - 0c,2b,3a,6b,6c,6d,8a

Ad.3
a) Uchwała nr   9/2020 – wybrano przedstawiciela klasy 4B
b) Uchwała nr 10/2020 – wybrano przedstawiciela klasy 7C
c) Uchwała nr 11/2020 – wybrano przedstawiciela klasy 4CS
d) Uchwała nr 12/2020 – nie głosowana, zawieszona czas COVID
e) Uchwała nr 13/2020 – nie głosowana, zawieszona czas COVID

Ad.4
Magda Bukowska przedstawiła i omówiła preliminarz budżetowy Rady Rodziców 2020/2021.
W trakcie dyskusji powstały pewne zastrzeżenia, które zostały uwzględnione,
 w Uchwale nr 14/2020. 

Zmiany dotyczyły:
a)  Przeniesienia kwoty z rezerwy budżetowej na dziecięce warsztaty

Ad.5
Magda Bukowska (przewodnicząca RR) przedstawiła wysokość sugerowanej składki na Radę
Rodziców i wytłumaczyła, czym kierowała się przy jej ustaleniu (preliminarz budżetowy Rady
Rodziców  2020/2021).  W  celu  sprawdzenia,  czy  zaproponowana  składka  (Uchwala  nr
15/2020) zostanie zaakceptowana, poddano ją wstępnemu głosowaniu. 
W wyniku głosowania (głosowało 16 osób), ustalono:

a) Za przyjęciem składki 130zł zagłosowało 13 osób
b) Za przyjęciem składki 100zł zagłosowały 3 osoby
c) Pozostałe osoby obecne na zebraniu wstrzymały się od głosu



W wyniku tego sondażu, postanowiono poddać pod głosowanie RR (Uchwale nr 15/2020), 
sugerowaną składkę w wysokości 130 zł.

Ad.6
Przewodnicząca RR przedstawiła sposób działania systemu bonusowego dla klas, które 
zbiorą składkę na RR w wysokości. Część osób w trakcie spotkania zgłaszała uwagi co do 
zasadności wprowadzenia takiego systemu. 

Podjęto decyzję, że Uchwała nr 16/2020 zostanie poddana głosowaniu w 
zaprezentowanym przez Przewodniczącą kształcie. 

Ad.7
Treść Uchwały nr 17/2020, nie była szczegółowo omawiana w trakcie zebrania. Radni dostali 
czas, po zebraniu RR, na zapoznanie się z treścią zaproponowanego przez Panią Dyrektor 
„Szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego na 2020/2021”. 

Ad.8
W trakcie zebrania RR, zaproponowano skład Komisji rewizyjnej na rok 2020/2021 w 
składzie:

a) Przewodnicząca - wybrano przedstawiciela klasy 4A 
b) Sekretarz – wybrano przedstawiciela klasy 3B
c) Członek – wybrano przedstawiciela klasy 1A

Skład Komisji Rewizyjnej w powyższym składzie (Uchwała nr 18/2020) został poddany pod 
głosowanie. 

Ad.9

Omówienie organizacji pracy Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego 2020/2021.

Ad.10

Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Rodziców

Ad.11

Zgłoszono do rozpatrzenia na następnym zebraniu następujące tzw. Wolne wnioski:



a) Prośba o wyjaśnienie, dlaczego klasy „0” są pomijane w konkursach i woluntariatach 
organizowanych w Szkole?

b) Prośba o wyjaśnienie, dlaczego istnieje problem w tzw. Odprowadzaniu dzieci ze 
Szkoły

c) Zgłoszono wniosek o stworzenie konkursu, polegającego na okresowym wyłanianiu 
przez społeczność uczniowską „Wzorowego Nauczyciela”

d) Zaproponowano zmianę formy komunikacji RR w okresach między zebraniami. 
Propozycja nowego oprogramowania, zostanie przedstawiona na następnym 
zebraniu

Ad.12
W trakcie zamknięcia obrad:

a) Podsumowano poczynione ustalenia i omówione tematy
b) Zdecydowano, że wszystkie uchwały będą głosowane elektronicznie. Sekretarz 

zaproponuje formę i metodę głosowania.




