
Rada Rodziców SP 5 w Pruszkowie  
 

Protokół nr 1 2019/2020  Zebrania Rady Rodziców z dnia 12/09/2019 

 

Walne zebranie po roku szkolnym 2018/2019 zostało poprowadzone przez Panią Agnieszkę 

Jodłowską która w była w roku szkolnym 2018/2019 vice-przewodniczącą RR. W zebraniu 

uczestniczyli przedstawiciele ubiegłorocznego Prezydium Rady Rodziców, Przewodniczący 

nowo wybranych rad klasowych oraz pani vice dyrektor Sylwia Wolnicka-Majewska. 

Zebrani zapoznali się z protokołem i porządkiem zebrania, po czym wybrano komisję 

skrutacyjną, w skład której weszły panie:  Barańska Iwona i Sadowska Anna.  

Protokolantem zebrania została pani Sylwia Krzywkowska-Gugała  

Zastępca Przewodniczącego zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z działalności Rady 

Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 oraz przedstawiła sprawozdanie finansowe, które 

zostało zatwierdzone i przyjęte przez rady oddziałowe. 

Zgodnie z porządkiem zebrania dokonano wyboru nowego składu Prezydium Rady Rodziców 

oraz Komisji Rewizyjnej: 

Przewodnicząca Rady Rodziców została pani Sylwia Krzywkowska-Gugała, Zastępcą 

Przewodniczącej pan Piotr Kowalski, a Skarbnikiem pani Katarzyna Tymińska. W skład 

komisji rewizyjnej wybrano w głosowaniu panią Monikę Kocerbę, panią Agnieszkę 

Jodłowską, pana Łukasz Hajduka i pana Piotra Kaźmierczaka. 

Następnie Dyrekcja szkoły zwróciła się do nowo wybranej Radę Rodziców o zaopiniowanie 

szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego ośmioletniej szkoły podstawowej. 

Przekazała informację o uroczystości nadania imienia szkole które odbędzie się w dniu 

08/11/2019 oraz poprosiła o zaopiniowanie planu oceniania punktowego z zachowania dla 

klas 4-8. 

W toku zebrania omówiono następujące sprawy:  

 Zwrócenie uwagi na przestrzeganie regulaminu szkoły dot. używania telefonów 

komórkowych (dotyczy również nauczycieli)  

 Zmiany obuwia  

 Zaproszenie dyrekcji na każde zebranie Rady Rodziców celem lepszej współpracy  

 Pomysły nt. patio przy świetlicy 

 Zadano pytanie dyrekcji na temat stanu kadry nauczycielskiej oraz czy znane są 

powody odejścia uczniów z placówki po pierwszym roku.  

 Problemy w szkole – wszy  

 Pismo od Rzecznika Praw obywatelskich w sprawie regulaminu Rady z zeszłego roku 



 Ustalenie składki na fundusz Rady Rodziców – 100 złotych za rok 

 Pomysł zwrotu części wpłat do klas:  

20% zwrotu w przypadku wpłaty całości z deklaracji do dnia 30/11/2019  

15% zwrotu w przypadku wpłaty całości z deklaracji do dnia 20/01/2020 

5% dla pozostałych klas   

 Większa współpraca między Radą Rodziców, a kadrą pedagogiczną i Dyrekcją 

 Plany wzięcia udziału w konkursie EMPIKu, wspomagając bibliotekę szkolną 

 

Zaplanowano kolejne zebranie Rady na 21/10/2019.  

       Protokołowała  

Sylwia Krzywkowska-  Gugała  

 


