PROTOKÓŁ NR 1/2022-2023

Posiedzenie Rady Rodziców w dniu 13.09.2022 r. (stacjonarne).

Porządek obrad:
1. Powitanie.
2. Wybory Prezydium RR, Komisji Rewizyjnej, Sekretarza i Skarbnika.
3. Przedstawienie przez p. Dyrektor wniosków do Rady Rodziców o dofinansowanie.
4. Przedstawienie przez p. B. Dąbrowską Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
5. Przedstawienie przez p. Dyrektor propozycji dni wolnych od zajęć edukacyjnych.
6. Wolne głosy i wnioski, dyskusja.
7. Wydatki Rady Rodziców w roku 2021/2022
Obecność według listy obecności.
Ad. 1 Pani dyrektor Anna Sobczak powitała przedstawicieli rad klasowych i poprosiła o wybór
Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022-2023.
Ad 2. Do Prezydium jako kandydatów zgłoszono następujące osoby: Pan Marek Syty kl. 5a;
Pan Filip Grzelek kl. 7a, Pani Marta Paczkowska-Wróbel kl. 3b, Pan Karol Władysiak kl. 5b,
Pani Beata Urbańska kl. 6b. Członkowie Rady w tajnym głosowaniu dokonali wyboru
Prezydium Rady Rodziców w składzie:
- Przewodnicząca – p. Marta Paczkowska-Wróbel kl. 3b
-Zastępca Przewodniczącego – p. Filip Grzelak kl. 7a
- członkowie prezydium – p. Beata Urbańska kl. 6b
- p. Marek Syty kl. 5a
- p. Karol Władysiak kl. 5b
Członkowie Rady w tajnym głosowaniu wybrali skład komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:
- Komisja Rewizyjna w składzie:
- p. Maciej Bredow kl. 4a
- p. Katarzyna Słowińska kl. 3c
- p. Paweł Wędrychowicz kl. 7b
- Sekretarz – p. Joanna Reichelt-Karnabal kl.1a
- Skarbnika – p. Beata Kaczmarek kl. 8a
- Księgowa – p. Beata Kaczmarek kl. 8a

Rada Rodziców w ww. sprawie podjęła uchwałę nr 1 ilością głosów za 24, przeciw 0,
wstrzymujących się 0.
Ad. 3 Pani Dyrektor zwróciła się do Rady Rodziców z wnioskiem o dofinansowanie.
a) zakupu zamków do szafek w kwocie 1.850 zł
b) zakupu 10 kartonów papieru KSERO dla nauczycieli w kwocie 1.500 zł
Rada Rodziców podjęła jednogłośnie następujące uchwały dotyczące dofinansowania zakupu
zamków do szafek uczniowskich oraz 10 ryz papieru ksero dla nauczycieli.

Ad 4. Pani Bogusława Dąbrowska w imieniu rady pedagogicznej przedstawiła radzie rodziców
Program Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023 r.
Rada Rodziców jednogłośnie podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą przedstawiony Program.
Po przyjęciu go do realizacji przez Radę Pedagogiczną, Program zostanie umieszczony
w „plikach szkoły ” w dzienniku elektronicznym Librus.
Ad 5. Pani Dyrektor Anna Sobczak przedstawiła radzie propozycję dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
14.10.2022 r (dzień Komisji Edukacji Narodowej)
31.10.2022 r. (poniedziałek) za sobotę24.09. 2022 r. -Festyn
02.05.2023 r. (wtorek) dyżur
23-25.05.2023 r. (egzamin ósmoklasisty) dyżur świetlica
09.06.2023 r. ( piątek po Bożym Ciele) dyżur świetlica
Rada Rodziców jednogłośnie podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji
dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
Pani dyrektor zaprosiła na festyn pod hasłem: „Starowinogradzki piknik jesienny”
24 września 2022 roku. Przypomniała, że obecność uczniów w tym dniu jest obowiązkowa
z uwagi na to, że tym dniem odrabiany 31 października 2022 roku.
Ad 6. Wolne głosy i wnioski, dyskusja:
a)Propozycja „ocieplenia „ świetlicy dla najmłodszych np. poduszki lub pufy do siedzenia.
b)Przekazanie informacji na temat planu powstania wiat na rowery dla uczniów.
c)Wrócił temat E-LEGITYMACJI , Pani Dyrektor E. Baszkiewicz poinformowała, że sprawa
jest w trakcie realizacji

Prezydium przypomniało o wysokości składek na Radę Rodziców w roku szkolnym
2022/2023:

- 60,-zł na pierwsze dziecko,
- 40,-zł na każde kolejne dziecko,
- 20,-zł na środki czystości.
Wpłaty klasowe na cele Rady Rodziców w klasach zbierają skarbnicy klasowi
i przekazują przelewem na konto Rady Rodziców (05 1020 4027 0000 1902 1209
4829) z dopiskiem „Składka na Radę Rodziców od klasy” lub „Składka na środki
czystości od klasy”.
Wolne głosy:
Kolejne zebranie Rady Rodziców zaplanowane zostało na 18 października, godz. 17:00.
Przewodnicząca przypomniała, że obecność członków Rady Rodziców na zebraniu
jest obowiązkowa, a w razie nieobecności należy oddelegować na zebranie zastępcę.

Plan pracy i plan finansowy na rok 2022/2023 zostanie uchwalony na następnej Radzie
Rodziców. Wnioski i propozycje na kolejne spotkanie można składać również drogą mailową.

Ad 7. Podsumowanie wydatków Rady Rodziców w roku 2021/2022
Podsumowując ubiegły rok Rada Rodziców ze zgromadzonych środków zakupiła:
Fotobudki oraz napoje na Dzień Dziecka w kwocie 3223,20 zł
Wynajem fotografa oraz przygotowanie balu dla klas 8 w kwocie 6258,16 zł
Zakup artykułów sportowych do świetlicy szkolnej w kwocie 814,63 zł
Zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oraz na zakończenie roku
szkolnego w kwocie: 5683,62 zł
5. Zakup tabliczek ogrodowych do szkolnego ogródka w kwocie 297,76 zł
6. Zakup licencji Eduelo w kwocie 1200 zł
7. Dofinansowanie wycieczki dla klasy 4a w kwocie 175 zł
8. Zakup 3 monitorów interaktywnych oraz 24 terminali na stanowiska komputerowe w
łącznej kwocie 31129,02
9. Zakup apteczki szkolnej w kwocie 1000,00 zł
10. Zakup dla samorządu uczniowskiego kotylionów oraz upominku RR w kwocie 334,00
zł
1.
2.
3.
4.

Inne wydatki:
1.
2.
3.
4.

Zakup rogali na dzień nauczyciela w kwocie 257,27 zł
Zakup domków dla owadów oraz narzędzi ogrodniczych i kory w kwocie 2681,30 zł
Środki czystości 8611,36 zł
Filharmonia pomysłów 6432,40 zł

5. Zbiórka na pomoc dla Ukrainy, a tym samym dofinansowanie wycieczek dla klas: 8A460 zł; 6B-450 zł; 7D-460 zł; 4C-90 zł; 1C-150 zł; 2C-388 zł; 4a-300 zł; oraz
dofinansowanie obiadów w kwocie 2415 zł
Zakupy dla ucznia z klasy 4C-358,35 zł
6. Albumy dla klas 8- kwota 88,00 zł

