
PROTOKÓŁ NR 3/2022-2023  

Posiedzenie RR w dniu 07.12.2022 r. (stacjonarne) 

 

Porządek obrad:  

1. Powitanie. 

 2. Przedstawienie przez Filipa Grzelaka projektu wiaty rowerowej. 

3. Wolne wnioski i dyskusja.  

4. Wnioski do Rady Rodziców o dofinansowanie. 

5. Głosowanie.  

Obecność według listy obecności. 

 Ad.1 Pani Marta Paczkowska –Wróbel przywitała obecnych na zebraniu członków Rady 
Rodziców oraz Panią Dyrektor Ewę Baszkiewicz 

 Ad.2 Przedstawienie przez Filipa Grzelaka miejsc postawienia wiat rowerowych dla dzieci 
na terenie szkoły. Wiaty maja pomieścić  ok 40 rowerów. 

 Pomysł muralu na szkole: Rada Rodziców zorganizuje konkurs wśród uczniów na projekt 
muralu na ścianie szkoły. Odpowiedzialni za temat: Filip Grzelak, Marta Paczkowska-
Wróbel, oraz pani od plastyki. Wszystkie dzieci mają mieć możliwość wzięcia udziału w 
konkursie.  

Nad poprawnością regulaminu pracują Pan Maciej Bredow, Pan Marek Syty i Pani Anna 
Miszczak.  

Ad.3  

a) Zabezpieczenie schodów wejściowych do szkoły w okresie jesienno-zimowym 
Malowanie schodów specjalną powłoką antypoślizgową. 

b)  Przypomnienie w klasach i zachęcenie do aktywnego korzystania z platformy Eduelo. 
Wykupienie platformy na kolejny rok przez RR w kwocie 1450 zł 

Za 14 głosów/1 głos przeciw 

c) Przypomnienie w klasach o możliwości korzystania z dofinansowania do wycieczek dla 
potrzebujących Dzieci.  

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. Prosimy o 
zapoznanie się w klasach, które dzieci takiej pomocy potrzebują. 

d) Za kontakt z samorządem uczniowskim odpowiadać będzie w roku 2022/2023 Pani 
Katarzyna Słowińska z klasy 5 b. 
 

Ad.4  

a) Wniosek klasy 5b o sfinansowanie rolet do klasy .Oferta ma być przygotowana na 
kolejne zebranie Rady Rodziców, 

b) Wniosek od Pani Lucyny Podolak o możliwość dofinansowania Baliku 
karnawałowego dla klas1-3. Oferta przedstawiona przez Filharmonię pomysłów.  
Dla klas starszych dyskoteka.  

c) Przyjęto uchwałę na sfinansowanie wykładzin do sal świetlicowych  7 i 9. 
Uchwała przyjęta jednogłośnie . 

d) Wniosek Pana Jakuba Szymoniaka o zakupienie stołów do tenisa stołowego .Na 
kolejnej Radzie Rodziców Pan Jakub przedstawi swoją propozycję. 

e) Wniosek klasy 3 b o zakupienie koszy do koszykówki. 

 

 Następne zebranie Rady Rodziców zaplanowane zostało na wtorek , 10 stycznia 2023, 
godz. 17:30. 


