
Sprawozdanie z zebrania nr 8 Rady Rodziców 
 w roku szkolnym 2020/2021 

 

Szanowni Radni, 

Zebranie online Rady Rodziców odbyło się 25 maja 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 Rodziców, 2021-04-27 
4. Przedstawienie preliminarza wraz z wydatkami  
5. Prezentacja stanowiska klas których wpłaty na Fundusz Rady Rodziców 

są najniższe  
6. Omówienie listy nagród (książki) 
7. Szkolny Budżet partycypacyjny 
8. Podsumowanie atrakcji przygotowanych na Dzień Dziecka 
9. Upominek na zakończenie Roku Szkolnego dla Rady Pedagogicznej - 

propozycje 
10. Dom Kultury Stare Babice - rozmowa na temat bezpłatnych zajęć dla  

dzieci 
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 kworum. 
 

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

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

 
Ad.3 
 

Protokół został przyjęty. 
 

Ad.4 
 

Preliminarz został zaprezentowany prze Skarbnika Rady Rodziców. 
Dostęp do aktualnego stanu finansów, jest zamieszczany w Trello. 

 
https://trello.com/b/0tzDll04/rada-rodzic%C3%B3w-sp-zielonki-parcela 



Poruszona została sprawa przekazania Radzie Rodziców 2021/22, części zgromadzonych 
środków finansowych w roku szkolnym 2020/21. 
W tej sprawie ma się odbyć głosowanie Rady Rodziców. Na razie brak konkretów. 
Wspomniano o kwocie 12000 złotych 

 
 

 
 

Ad.5 
 
 Poruszono kwestię dotychczasowych wpłat w klasach 0C;3C;7A;8A 

• Klasa 8A zobowiązała się do zwrotu środków finansowych przeznaczonych na zakup 
książek 

• Klasa 3C, płaciła w poprzednich latach 
• Ogólnie ujmując COVID-19, wpłynął na poziom wpłat w ww. klasach 

 
Ad.6 
 

Przewodnicząca omówiła listę nagród książkowych dla uczniów na koniec roku. 
Lista książek została przesłana w oddzielnej korespondencji. 
Istnieją dwie propozycje dotyczące listy książek. Pierwsza wskazana przez Nauczycieli i druga 
przez Prezydium Rady Rodziców. Ostateczny wybór listy książek, zostanie wyłoniony w 
głosowaniu Rady Rodziców. 

 
Ad.7 
 

Zasadę działania Budżetu Partycypacyjnego, którego ewentualne wdrożenie przesunięto na 
rok szkolny 2021/2022, omówiła Przewodnicząca. Wszystkie informacje dotyczące działania 
Budżetu Partycypacyjnego, zostały Państwu przesłane przed zebraniem. Wspomniano o 
możliwości zmiany Prawa, które zobowiązałoby Szkoły do powołania Rady Szkoły. 

   
Ad.8 

 
Lody, Lody i jeszcze raz Lody plus zdjęcia klasowe. Każdy uczeń obecny, w tym dniu, w 
szkole będzie miał szansę otrzymać gałkę lodów i uczestniczyć w zrobieniu zdjęcia 
klasowego, które będzie wręczane uczniom ze świadectwem za obecny rok szkolny. 
 

Ad.9 

Kwiaty, kwiaty, a może słoneczniki? Po zapoznaniu się, z aktualnymi cenami na wymienione 
produkty, decyzja zostanie podjęta. Suma wydatkowanych środków na upominek dla Rady 
Pedagogicznej znajdziecie Państwo w Preliminarzu Budżetowym.  

Ad.10 
 
Dom Kultury, przy Szkole Podstawowej w Zielonkach Parceli cechuje: 

• brak bezpłatnych warsztatów dla dzieci 
• brak przejrzystych zasad jego funkcjonowania (Przewodnicząca RR) 
• nastawienie na promowanie zajęć płatnych  

 
Przewodnicząca zaproponowała, aby zwrócić się do Wójta Gminy Stare Babice, o stworzenie 
bezpłatnych zajęć dla dzieci mieszkańców naszej gminy.   
 
 
 



Ad.11 
 

• Przewodnicząca wspomniała o chęci przeprowadzeniu porządku w dokumentach 
Rady Rodziców za rok 2020/21  

• Zgłoszono wniosek o kontakt z klasą 0C, dotyczący stanu aktualnych wpłat na 
fundusz Rady Rodziców. Prezydium zajmie się tą sprawą. 

• Zaproponowano przegłosowanie uchwały o niekupowanie książek dla klasy OC 
• Ze względu na rezygnację Sekretarza, z dniem 2021-06-01, spytano o chętnych do 

objęcia tej funkcji. W trakcie zebrania, ze względy na brak kandydatów, nie wyłoniono 
kandydatury na stanowisko Sekretarza Rady Rodziców.  

 

Ad.12 

Obrady zamknięto 

 
 
Jeżeli, ktoś z Was nie może uczestniczyć w najbliższym zebraniu 23-06-2021 o 
godz.18:30 - bardzo prosimy o informację do Prezydium. Jeżeli ustalicie 
zastępstwo, to prosimy o wcześniejszą informację do Prezydium. 

  


