
Sprawozdanie z zebrania nr 5 Rady Rodziców
 w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Radni,

Zebranie online Rady Rodziców odbyło się 17 lutego 2021 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady dokument wysłany 

zostanie mailem przez Sekretarza
4. Omówienie i głosowanie uchwały numer 20 - przyjęcie nowego regulaminu 

Rady Rodziców - dokument podwieszony na Trello - prosimy o zapoznanie się
i naniesienie uwag

5. Omówienie i głosowanie uchwały numer 21 - Określenie zasad podejmowania
procedury uchwałodawczej Rady Rodziców

6. Omówienie i głosowanie uchwały numer 22 - Regulamin dofinansowania 
kosztów udziału uczniów Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli w 
wydarzeniach pozaszkolnych, w ramach Funduszu Wycieczkowego Rady 
Rodziców 

7. Omówienie i głosowanie uchwały numer 23 - Dofinansowanie kosztów zakupu
nagród w konkursach wewnątrzszkolnych

8. Omówienie i głosowanie uchwały numer 24 - Lista konkursów pozaszkolnych, 
w którym laureaci mogą uzyskać nagrody dofinansowane przez Radę 
Rodziców

9. Program Bonus - głos zabierze nasz Skarbnik 
10.Omówienie budżetu Rady Rodziców, wpływy wydatki - głos zabierze Skarbnik
11.Zebranie głosów poparcia przedstawicieli klas pod pismem do Kardynała 

Nycza a kwestii lekcji religii
12.Wolne wnioski
13. 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;1B;2A;2B;2C;3A;4A;4B;5A;6A;6C;6D;7A;7C
b) Nieobecni przedstawiciele klas:

0B;0C;1A;1C;1D;2D;3B;3C;4C;5B;6B;8A;8B

Ad.3
Protokół został przyjęty.

Ad.4;5;6;7;8
Ustalono, że uchwały treść uchwał wraz z formularzem do głosowania, zostaną dostarczone 
po zebraniu. Głosowanie nad uchwałami odbędzie się w formie elektronicznej. 

 

Ad.9
Poinformowano, że na dzień zebrania 2021-02-17, dwie klasy 0A i 1D uzyskały wymagany
próg w programie Bonus i tym samym uzyskały prawo do nagrody, wynikającej z treści tego
programu.

Ad.10

Poinformowano, że na dzień zebrania 2021-02-17 zebrano w formie sumie wpłaconych 
składek na rzecz Rady Rodziców -19,500 złotych. Połowa rodziców zdecydowała się wesprzeć
fundusz Rady Rodziców.

Ad.11
Treść pisma do Kardynała Nycza, dotycząca zmniejszenia godzin nauczania Religi, zostanie 
poddana pod głosowanie wraz z uchwałami, w oddzielnym formularzu, który zostanie 
dostarczony po zebraniu.

Ad.12



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

a) braku zainteresowania konkursami, dzieci z klas 0-4

b) tzw. „kupa gate” – czystości w szkole i kulturze osobistej uczniów

c) wznowienia serwowania obiadów na wynos

d) braku odgórnej informacji o nieobecności nauczycieli. (Jest w Librusie)
e) surowego sposobu oceniania wiedzy uczniów przez panią od Techniki i 

Biologii
f) podręczników do nauki języka angielskiego. Ustalono, że postaramy się 

wpłynąć na PD, aby wzięła pod uwagę podręczniki rodem z innych 
wydawnictw

Ad.13
Zebranie zostało zakończone zgodnie z wcześniej zaplanowanym programem spotkania.

Jeżeli, ktoś z Was nie może uczestniczyć w najbliższym zebraniu 23-03-2021 o 
godz.18:30 - bardzo prosimy o informację do Sekretarza. Jeżeli ustalicie 
zastępstwo, to prosimy o  wcześniejszą informację do 
Sekretarza akrepo@icloud.com .
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