
Protokół z zebrania Rady Rodziców 21.09.2022 

Małgorzata Ostrycharz 

1. PREZYDIUM RR. Skład prezydium Rady rodziców uległ zmianie. Odbyło się głosowanie na 

przewodniczącą Rady Rodziców. Zgłoszono dwie kandydatury: Barbara Roszkowska oraz 

Monika Wilczewska. Komisja Skrutacyjna w składzie Sylwia Krzywkowska – Gugała i Anna 

Kalbarczyk w dniu 21.09.2022 po zliczeniu głosów poinformowała, że w wyborach na 

przewodniczącego RR zwyciężyła Barbara Roszkowska stosunkiem głosów 18 : 12 .   

 

Poniżej prezydium RR: 

Barbara Roszkowska - przewodnicząca 

Katarzyna Tymińska – zastępca 

Arkadiusz Przybylski – skarbnik 

Małgorzata Ostrycharz – sekretarz 

 

Komisja rewizyjna: 

Joanna Dachowska 

Sylwia Krzywkowska – Gugała 

Monika Wilczewska 

Karolina Sławińska 

 

2. SPRAWODZANIE Z DZIAŁANIA RR ZA 2021/2022. Barbara Roszkowska krótko przedstawiła, 

jakie przedsięwzięcia były finansowane z pieniędzy Rady Rodziców w roku 2021/2022. 

 

3. UBEZPIECZENIE. Zostały przedstawione dwa warianty ubezpieczenia dzieci: wariant 45 zł oraz 

55 zł.  Wystosowano prośbę o deklaracje i zebranie pieniędzy na ubezpieczenie od całej klasy 

przez trójkę klasową (reprezentantów) oraz przelanie pieniędzy zbiorczo od całej klasy na 

konto rady rodziców do końca września 2022. 

 

4. SKŁADKA. Zaproponowano składkę na RR na rok 2022/2023 w niezmienionej wysokości 

100zł. Pozostawiono zasadę zwrotów pieniędzy składkowych na RR do klas za szybkie wpłaty. 

- 20% zwrotu w przypadku wpłaty całości zadeklarowanej kwoty na RR od klasy do dnia 

31/11/2022 

- 15% zwrotu w przypadku wpłaty całości zadeklarowanej kwoty na RR od klasy do dnia 

31/01/2023 

-5% w pozostałych przypadkach (efektywnie w przypadku wpłacenia kwoty do końca roku 

szkolnego 2022/2023). 

Odzyskane pieniądze będą przeznaczone na dowolne cele klasowe. 

 

5. PROTOKÓŁ RR. Ustalono, że protokoły z zebrań Rady Rodziców  - poza udostępnianiem ich w 

trójkach klasowych – będą publikowane albo na stronie internetowej szkoły albo wysyłane 

poprzez portal LIBRUS albo przez oba te kanały jednocześnie. Dodatkowo będą publikowane 

na grupie FB Rady Rodziców 2022/2023– gdy tylko taka grupa powstanie. Poprzednia grupa 

FB RR za rok 2021/2022 została usunięta. 

 

6. BUDŻET. Przewodnicząca oświadczyła, ze stan budżetu RR na dzień zebrania to 33 462 złote. 

 



7. ROLETY DO GABINETU P.DYREKTOR. Na spotkaniu zdementowano plotki, jakoby Rada 

Rodziców w roku 2021/2022 sfinansowała zakup rolet do pokoju Pani Dyrektor. Pani Sylwia 

Krzywkowska-Gugała oświadczyła, że nie było również to zrobione w latach 2018/2019, 

2019/2020 ani w 2020/2021. 

 

8. MÓWNICA. Rodzice na spotkaniu zaapelowali, aby korzystać za zakupionej rok temu 

mównicy – prośba aby apel przekazać do dyrekcji oraz dalej do nauczycieli i pedagogów. 

 

9. BASEN. Pani dyrektor Aneta Pawłowska na spotkaniu w starostwie powiatowym, razem z 

innymi dyrektorami szkół podstawowych, rozmawiała w sprawie przywrócenia finansowania 

zajęć nauki pływania przez Miasto Pruszków. Rozmowy trwają, szkoła oczekuje na odpowiedź 

i decyzje. 

 

10. KWOTA WOLNA. Ustalono, że prezydium RR może dysponować samodzielnie bez głosowania 

kwotą do 1000 zł na dopłaty do uzasadnionych wydatków i wniosków o pomoc finansową 

(przykładowo prezenty na dzień nauczyciela, dowód drużyny sportowej na zawody).  

 

11. Na dzień nauczyciela zostaną zakupione 4 kosze prezentowe (1 sekretariat, 2 pokój 

nauczycielski, 1 kuchnia) 

 

12. Kolejne zebranie RR odbędzie się 4.X.2022 o godzinie 18.00 


