
Protokół z zebrania Rady Rodziców 04.10.2022. Małgorzata Ostrycharz. 

1. Ubezpieczenie. Omówiliśmy sposób zgłaszania szkody do ubezpieczyciela. Procedura odbywa się 

poprzez szkolny sekretariat, do którego należy się zgłosić w razie potrzeby.  

2. WYDATKI. Lista wydatków RR za rok poprzedni będą umieszczone na stronie szkoły 

3. PUBLIKACJE DOKUMENTÓW. Protokoły z zebrań RR, uchwały, regulamin będzie również umieszczony 

na stronie internetowej szkoły. 

4. PRELIMINARZ 2022/2023. Zostaną zaplanowane wydatki stałe na bieżący rok. Wydatki zmienne, 

dodatkowe, realizacje pomysłów będą poddawane głosowaniom na kolejnych zebraniach RR. 

5. WODA. RR postara się zmniejszyć koszt dostarczanej wody. Rozważana jest opcja zmiany dostawcy, 

co może wiązać się ze zmianą sposobu dystrybucji wody – zamiast butli z wodą będą systemy 

filtrowania wody miejskiej wraz z podajnikiem. Na zebraniu padła propozycja kontaktu do firmy 

EcoVent. 

6. PIERWSZE I ÓSME KLASY. Rada Rodziców jako stały punkt w budżecie wpisuje wydatki na powitanie 

pierwszoklasistów oraz na egzamin ośmioklasistów.  

7. PREZENTY DLA 8-KLASISTÓW. Padł pomysł zmiany formy prezentu dla ośmioklasistów. Ustalono, że 

klasy otrzymają budżet od RR na DOFINANSOWANIE tego celu, ale klasy same wybiorą i zakupią 

prezenty dla dzieci. Trójki klasowe zobowiązują się do organizacji zakupu prezentów dla 

ośmioklasistów ze swoich klas. 

8. PIKNIK. RR będzie kontynuowała organizację pikniku. Więcej szczegółów na kolejnych zebraniach RR.  

Zostanie sporządzony REGULAMIN PIKNIKU. 

9. RR przegłosowała zakup nowych stojaków na rowery dla dzieci. 

10. Przypomniano, ze RR w poprzednim roku szkolnym dofinansowała szkolny kącik relaksu kwotą 1000 

PLN – na zakup puf do siedzenia. Pufy mają się pojawić w najbliższym czasie w głównym holu na 

piętrze. 

11. DZIEN DZIECKA. RR dofinansowuje ten dzień, przekazując środki w ręce nauczycieli. Rada Rodziców 

zakupi lody dla każdego dziecka. 

12. DZIEN NIEBA I HALLOWEEN. Oba dni będą dofinansowane z pieniędzy RR – propozycja zakupu 

cukierków tematycznych. Oba dni organizują nauczyciele. 

13. UTALENTOWANI – zastanówmy się, czy organizujemy konkurs. Jeśli tak, to czy nie zmieniamy formy 

– jeśli będzie to konkurs, to czy nie będą wygrywały te same dzieci, co rok temu. 

14.  SKŁADKA NA RR. Ustalono, że trójki klasowe zbiorą informacje nt deklaracji do końca października 

2022, a pierwszy termin wpłat dla zwrotu 20% to wpłaty do 30.11.2022. 

15. DZWONKI. Rodzice poprosili o przyciszenie dzwonka na parterze. Prośbę RR skieruje do dyrekcji. 

16. PUNKTY ZA ZACHOWANIE. Rodzice zawnioskowali o przyjrzenie się regulaminowi punktacji za 

zachowanie. Algorytm zbyt dotkliwie karze, a zbyt mało nagradza. Punkty wyjściowe wg rodziców 

należy podwyższyć do poziomu „dobry”. 

17. WEJŚCIE DO SZKOŁY. Dużo czasu zajęła dyskusja nt wejścia rodziców do szkoły przy odbiorze dzieci o 

zajęciach. Pojawiły się skrajne opinie, zarówno za wypracowaniem możliwości wejścia rodziców do 

szkoły (po odbiór dziecka po lekcjach lub ze świetlicy), jak i przeciw takiej potrzebie. Większość 

rodziców nie widzi potrzeby wchodzenia do szkoły dalej niż do drugich drzwi wejściowych. 

Oczywiście czym innym jest sytuacja, gdy rodzic ma wyraźną potrzebę wejścia do szkoły w 

konkretnym celu – może to zrobić w każdym momencie po wpisaniu się do „księgi wejść i wyjść”, 

dostępnej na dole przy głównym wejściu. 

18. Pojawiły się prośby o zebranie oficjalnych wymagań dot. uznania klasy za klasę integracyjną wg MEN.  


