
Protokół z Zebrania Rady Rodziców 
z dnia 8 grudnia 2016 r. 

Obecnych 21 osób.

1.  Bal  karnawałowy —  przekazanie  rodzicom  decyzji  Rady  Pedagogicznej,  że  tegoroczny  bal
organizuje  samodzielnie  szkoła  (9.02.2017).  Rada  Rodziców  przychyliła  się  do  prośby  Szkoły  o
sfinansowanie dekoracji i nagród w konkursach (400 zł – przedszkole, 1500 zł –  szkoła – Uchwała
24/2016/2017)).

2. Zmiany personalne w prezydium –   dwie osoby zrezygnowały – powołano nowych członków:

a) Małgorzata Jabłońska, Gr. Rybki 

b) Arkadiusz Bekiesz, 4B

Do pomocy zadaniowej  w pracach  prezydium zgłosili  się  także:  Daniel  Osiński  (3a)  i  Agnieszka
Żurawek (2i).

3. Omówiono przygotowania do organizacji Kiermaszu Świątecznego.
 Rada Rodziców zdecydowała, że kiermasz będzie miał charakter charytatywny, z zebranych 

pieniędzy zostaną ufundowane paczki świąteczne (Uchwała 23/2016/2017). 
 Apel RR o przyłączenie się do organizacji kiermaszu, a przede wszystkim przekazywanie 

informacji do wszystkich rodziców. 

4. Paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących z naszej szkoły – Rada Rodziców zdecydowała, że 
przeznaczy na paczki świąteczne 150-200 zł na osobę (Uchwała 23/2016/2017). Zadania 
skompletowania paczek podjęli się: Daniel Osiński (3a) i Agnieszka Żurawek (2i).

5. Oferta automatu ze zdrową żywnością – RR zdecydowała, że podejmie działania  – 1) zapytanie 
do Dyrekcji Szkoły, 2) oferta  do oceny rodziców, 3) ewentualne głosowanie.  

6. Budżet Partycypacyjny – do zespołu, który opracuje projekt, zgłosili się: Joanna Misiewicz-Karkut
(3b) i Marcin Murawski (2i).

7. Podsumowanie zbiórki zabawek dla oddziałów przedszkolnych – część zabawek została 
przekazana do Domu Samotnej Matki na Białołęce. 

8. Raport finansowy Skarbnika RR na 2 grudnia 2016 roku

Stan konta: (rachunek bankowy oraz gotówka): 27 751 zł
Wpływy z dobrowolnych składek: 19 730 zł (33% zakładanych w preliminarzu budżetowym wpłat)
Wykonanie: łączne wydatki -  14 601 zł, w tym 5904 zł dotyczące zobowiązań roku ubiegłego 
(sztandar, sfinansowane w znacznej części z darowizn).
Najważniejsze wydatki dotyczące bieżącego roku: filharmonia – 2765 zł, książki dla klas 4 – 1491 zł, 
konkursy szkolne i przedszkolne – 1657 zł.



9. Tematy poruszone przez zebranych:
 Komunikacja w szkole – braku przepływu informacji (np. nie wszystkie klasy wiedzą o 

koncertach FN), różne źródła informacji,  potrzeba prostszych komunikatów.
 Krytyka uroczystości nadania sztandaru szkole (brak możliwości udziału dzieci w 

uroczystości).
 Odwołana zbiórka makulatury 

Prośba o wszelkie o informacje zwrotne, które mogłyby pomóc przekonać rodziców do wpłacania
dobrowolnych składek,  budować zaufanie i współpracę z rodzicami, usprawnić komunikację.


