
 

 PROTOKÓŁ NR 2/2022-2023  

 

Posiedzenie RR w dniu 18.10.2022 r. (stacjonarne).  

 

     Porządek obrad:  

1. Powitanie.  

2. Przedstawienie przez Filipa Grzelaka i zatwierdzenie przez rade Planu finansowego na 

rok 2022/2023 

3. Wnioski do Rady Rodziców o dofinansowanie.  

      4.   Wolne wnioski i dyskusja.  

      5.   Głosowanie.  

 

    Obecność według listy obecności.  

 

Ad.1 

Pani Marta Paczkowska –Wróbel  przywitała obecnych na zebraniu członków Rady Rodziców 

oraz Panią Dyrektor Annę Sobczak.  

Ad.2  

Przedstawienie przez Filipa Grzelaka i zatwierdzenie przez rade Planu finansowego na rok 

2022/2023. Plan finansowy otrzymali wszyscy członkowie Rady Rodziców do wglądu oraz                  

do zatwierdzenia podczas posiedzenia Rady. Plan finansowy na rok 2022/2023 został 

jednogłośnie zatwierdzony przez członków Rady. Plan finansowy znajduje się na stronie 

szkoły. Plan Finansowy stanowi załącznik do Protokołu.  

Ad.3  

Pani Marta Paczkowska –Wróbel przedstawiła wnioski, które wpłynęły do Rady Rodziców                    

o pomoc w sfinansowaniu następujących działań:  

a) Wniosek złożony przez Panią Hannę Kawecką o zakup materiałów opatrunkowych oraz 

doładowanie telefonu na bieżący rok szkolny. Wnioskowana kwota: 1.000 zł .  

b) Wniosek  Pani  K. Pawelczak o sfinansowanie materiałów do wykonania skrzynek do      

ogródka szkolnego aby dzieci mogły zasadzić w nich zioła oraz warzywa. 

Wnioskowana kwota: 2.000 zł.  

c) Wniosek od Pani Kariny Zastrow  o zakup dywanów do do  sal  świetlicowych( sala 7 

oraz sala 12). Wnioskowana kwota: 1700-2300,00 zł.  

d)  Prośba od Pani Kariny Zastrow o przynoszenie gier lub puzzli do świetlicy do zabaw 

wspólnych. Prośba aby gry/puzzle były kompletne i nie zawierały śladów zniszczenia.  

 

Ad. 4  Dyskusja:  

a) Pan Filip Grzelak poinformował o zakupie sportowych ubrań dla reprezentacji szkoły 

w piłce nożnej, prowadzonej przez Pana Grzegorza Rosina. Następnym krokiem jest 

wybór odpowiednich rozmiarów dla uczniów, którzy będą reprezentować Szkołę                            

w rozgrywkach.  

b) Przedstawienie przez Rafała Szurę  możliwości udziału w Biegach Terenowych  z okazji 

11 listopada oraz z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Bieg terenowy zakłada 

dwie trasy  biegowe. Trasy dostępne do pobrania w aplikacja na stronie terra.run 

c) Pani Dyrektor wspomniał o potrzebie zakupu nowych laptopów do szkoły: Prośba                      

o sfinansowanie przez Radę 6 sztuk laptopów do Sali informatycznej. 

d) Pomysł muralu na szkole: Rada Rodziców zorganizuje konkurs wśród uczniów                           

na projekt muralu na ścianie szkoły. Odpowiedzialni za temat: Filip Grzelak, Marta 

Paczkowska-Wróbel.  



e) Warsztaty z  Pierwszej pomocy dla dzieci – Rada postara się poszukać bezpłatnych 

kursów dostosowanych  do wieku.  

f) Zabezpieczenie schodów wejściowych do szkoły w okresie jesienno-zimowym. Zakup 

specjalnych mat w celu zwiększenia bezpieczeństwa.  

g) Przypomnienie w klasach i zachęcenie do aktywnego korzystania z platformy Eduelo. 

h) Propozycje atrakcji dla Dzieci z okazji Dnia Dziecka: fotobudka, Kolorowy Bieg, lody, 

festiwal kolorów. 

i) Przypomnienie w klasach o możliwości korzystania z dofinansowania do wycieczek dla 

potrzebujących Dzieci.  

j) Z dobrowolnej zbiórki pieniędzy dla Dzieci z Ukrainy udało się uzyskać w roku 

szkolnym 2021/2022 kwotę 14.400 zł, z czego 5.000 zł zostało wydane na posiłki                         

w szkole oraz dofinansowanie wycieczek klasowych dla potrzebujących Dzieci                              

z Ukrainy. Pozostała kwota będzie wydatkowana również w bieżącym roku szkolnym 

na potrzeby dzieci.  

k) Po sprawdzeniu stanu technicznego oraz sprawdzeniu przez Sanepid zostaną ponownie 

uruchomione poidełka z wodą, do użytku przez Dzieci. 

l) Przypomnienie zasad obowiązujących w działaniach Rady Rodziców, aby 

zaproponowane pomysły poparte były konkretną propozycją działania zmierzającego 

do realizacji pomysłu.  

 

Ad 5.   

 

UCHWAŁY podjęte przez Radę Rodziców:  

 

1. Uchwała nr 1/2/2022-2023, w sprawie sfinansowania zakupu materiałów do budowy 

skrzynek 2.000 zł.  

Uchwała przyjęta, przy 1 głosie wstrzymującym.  

 

2. Uchwała nr 2/2/2022-2023, w sprawie dofinansowania zakupu dla Pani pielęgniarki                              

w kwocie 1000 zł 

Uchwała przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym się. 

 

3. Uchwała nr 3/2/2022-2023, w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Rodziców na rok 

2022/2023.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie.  

4. Uchwała nr 4/2/2022-2023, w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Rady Rodziców na rok 

2022/2023.  

Uchwała przyjęta jednogłośnie.  

 

.  

Następne zebranie Rady Rodziców zaplanowane zostało na wtorek , 22 listopada 2022, 

godz. 17:30. 


