
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 
w Zielonkach-Parceli

Ul. Południowa 2, Zielonki Parcela 05-082 Stare Babice

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 16.11.2021

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie uczestników spotkania
2. Sprawdzenie listy obecności
3. Dyskusja dotycząca programu profilaktyczno-wychowawczego
4. Omówienie budżetu
5. Mikołajki
6. Wolne Wnioski i pytania
7. Zakończenie obrad

               Ad.1 Powitanie uczestników spotkania

Przewodnicząca Magdalena Bukowska powitała serdecznie wszystkich przybyłych 
przedstawicieli klas.

               Ad. 2 Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum

Na spotkanie przybyła większa część przedstawicieli klas. Quorum zostało stwierdzone. 

              Ad. 3 Dyskusja dotycząca programu profilaktyczno-wychowawczego

Rada Rodziców zwróciła się do Dyrekcji Szkoły o wniesienie poprawek do programu szkolno-
wychowawczego  na  rok  szkolny  2021/2022.  Szkoła  odesłała  program  bez  uwzględnienia
większości  zaproponowanych  zmian  poza  poprawką  dotyczącą  szkolnego  budżetu
partycypacyjnego. Uzgodnione zostało, że każda klasa ma zastanowić się co dalej zrobić w tej
sytuacji a decyzja zostanie podjęta w drodze głosowania mailowego.

Ad. 4 Omówienie budżetu

Do dnia 16.11.2021 na konto Szkolnej Rady Rodziców  wpłynęło około 16 000 pln. 4 klasy
spełniły wymagania aby otrzymać nagrodę z programu BONUS.

Wydatki do dnia 16.11.2021:

 6000 pln - dofinansowanie warsztatów profilaktycznych dla klas 4-8.
 2290 pln - pasowanie zerówkowiczów i klas pierwszych, dzień edukacji narodowej.
 2x200 pln – dofinansowanie wycieczek
 150 pln  przeznaczone na zakup nagród  dla  dzieci  biorących udział  w konkursach

szkolnych
 Zakupione zostały baniaki do dystrybutorów wody w zerówkach. 
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Ad. 5 Mikołajki

Rada Rodziców podjęła decyzję, że główna atrakcją tego dnia będą zdjęcia klasowe w
klimacie świątecznym z Mikołajem. Każdy uczeń otrzyma zdjęcie klasowe w prezencie. Na
ten cel przeznaczone zostały 4000 pln. Dodatkowo RR dofinansuje symboliczne upominki
dla  dzieci  w  postaci  słodkości  -  kwota  ustalona  do  wydania  na  cel  to  1500  pln.
Ewentualne  inne  mikołajkowe  upominki  każda  klasa  ustala  wewnętrznie  w  ramach
własnych budżetów. 

Ad. 6 Wolne wnioski

 Rada Rodziców chciałaby wystosować do Dyrekcji pismo w kwestii obniżenia skali
ocen  tak  aby  zrównać  ją  z  większością  okolicznych  oraz  warszawskich  szkól
podstawowych.  Według  naszego  rozeznania  aktualna  skala  ocen  jest
porównywalna  ze  skalą  stosowaną  w  szkołach  średnich.  Zdaniem  większości
rodziców sytuacja ta jest krzywdząca dla naszych dzieci.

 Wniosek o zmianę koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy
 Pomysł stworzenia teatru/cyrku rodziców dla dzieci 

Ad. 7 Zakończenie obrad

Zebranie  zakończyła  przewodnicząca  Magdalena  Bukowska.  Ustalono  kolejny  termin
zebrania na dzień 25.01.2021


