
Sprawozdanie z zebrania nr 4 Rady Rodziców
 w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Radni,

Zebranie online Rady Rodziców odbyło się 15 grudnia 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 kworum. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Rodziców 2020-10-27
4. Zaopiniowanie Planu finansowego szkoły przez Radę Rodziców 
5. Trello - nowa platforma do komunikacji - głos zabierze Magdalena Birecka - 

opiekun platformy

6. Rozpoczęcie prac nad zmianami Regulaminy Rady Rodziców - obowiązujący 
regulamin RR

 https://cloud8k.edupage.org/cloud?z%3A04%2FtvhNRpxQAxpoAShxzy0B%2F
%2BgfYMF%2FcMT1K0wc%2F5z4Q6GZ0vayfzg2UDFCOjg4X - omówienie, 
materiałów, które zgromadziliśmy.

7. Składka RR, informacje od klas w jaki sposób będą wpłacać na RR - odczucia 
rodziców

8. Wolne wnioski:
a) opieka dla dzieci w czasie ferii zimowych, klasy 0-4

b) warsztaty dla 8 klasistów z polskiego, matematyki i angielskiego

c) obiady na wynos

d) podsumowanie systemu oceniania, zdalnej nauki, problemów jakie w 
danym semestrze się pojawiły.

9. Zamknięcie obrad Rady Rodziców



W trakcie spotkania ustalono, co następuje:

Ad.1 
Zatwierdzono porządek obrad. 

Ad.2

 Sprawdzono listę obecności i stwierdzono kworum.
a) Obecni przedstawiciele klas:

0A;0B;1A;1B;1C;1D;2A;2B;2C;3B;3C;4C;5A;5B;6A;6D;7C;8B
b) Nieobecni przedstawiciele klas:

0C;2D;3A;4A;4B;6B;6C;7A;8A

Ad.3
Protokół został przyjęty.

Ad.4
Ustalono, że opinia dotycząca planu finansowego zostanie napisana w ciągu 7 dni od daty 
niniejszego zebrania. Opinia zostanie napisana po wewnętrznych rozmowach w Prezydium z 
uwzględnieniem zadania członków Rady Rodziców.

 

Ad.5
Zaproponowany w grudniu 2020 przez Magdę Birecką cykl szkoleń z obsługi programu Trello,
nie  cieszył  się  zbyt  dużą  frekwencją.  Magda zgłosiła  propozycję,  aby  osoby potrzebujące
wsparcia  w  zrozumieniu  istoty  działania  tego  oprogramowania  zgłaszały  się  do  niej  za
pomocą komunikatora. 

Ad.6
Magda Bukowska (przewodnicząca RR) przedstawiła zastrzeżenia co do treści 
obowiązującego Regulaminu Rady Rodziców. Rozpoczynając w ten sposób otwartą dyskusją 
nad propozycjami zmian istniejącego Regulaminu. Platformą służącą do przedstawiania 
propozycji, zostało wybrane Trello. Wszystkim uczestnicy zebrania otrzymali link do uchwały 
i obowiązującego obecnie Regulaminu Rady Rodziców, uchwalonego w dniu 13-11-2019.
Oficjalną platformą służącą do komunikacji w zakresie propozycji zmian do tej uchwały jest 
Trello. Planowane prace nad ostatecznym kształtem nowego Regulaminu wstępnie 
zaplanowano na koniec stycznia 2021.



Ad.7
Magda Bukowska przypomniała o przegłosowanej sugerowanej wysokości składki Rady 
Rodziców w roku szkolnym 2020/21 i programie Bonus. 

Ad.8
W trakcie zebrania RR, w tzw. Wolnych wnioskach poruszono:

a) opieka dla dzieci w czasie ferii zimowych, klasy 0-4

b) warsztaty dla 8 klasistów z polskiego, matematyki i angielskiego

c) obiady na wynos

d) podsumowanie systemu oceniania, zdalnej nauki, problemów jakie w 
danym semestrze się pojawiły.

Ad.9
Zebranie zostało zakończone zgodnie z wcześniej zaplanowanym programem spotkania.

Jeżeli, ktoś z Was nie może uczestniczyć w najbliższym zebraniu 18-02-2021 o 
godz.18:30 - bardzo prosimy o informację do Sekretarza, jeżeli ustalicie 
zastępstwo za siebie również prosimy o informację do 
Sekretarza akrepo@icloud.com .
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