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PROTOKÓŁ nr  3/2019/2020 

z zebrania Prezydium Rady Rodziców 

zgodnego z Regulaminem Rady Rodziców z dnia 22.10.2019 r. 

  

Posiedzenie zwołane zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców - TAK. 

Ustawowy skład Rady Rodziców 16 osób, obecni członkowie 9 osób oraz Dyrekcja Szkoły w składzie  
p. Alina Machy – Dyrektor oraz p. Jolanta Eitner – Wicedyrektor. 

 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie zebranych przez Przewodniczącą Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 Iwonę 
Troczyńską – otwarcie zebrania, powitanie członków Rady oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1. 

2. Sporządzenie listy obecności. 

3.  Poruszono temat nadania imienia Szkole Podstawowej 1 – ustalono, że swoje propozycje na 
Patrona Szkoły przedstawią uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami, propozycje te 
następnie zostaną poddane głosowaniu. 

4. Podjęto dyskusję na temat corocznych wydatków Rady Rodziców na zakup papieru ksero. Aby 
finansowo odciążyć fundusze Rady Rodziców, ustalono na rok szkolny 2019/2020 klasowe składki 
na ten cel w wysokości 5 zł./rocznie od ucznia. W kolejnych latach RR planuje pozyskanie środków 
na ten cel z innych źródeł. 

5.  Zwrócono uwagę na wygląd szkolnych toalet min. brak uchwytów na papier oraz ogólny stan toalet. 
Zaproponowano pozyskanie sponsora na wyposażenie bądź remont toalet – temat zostanie 
poruszony na kolejnych zebraniach. 

6. W dniu 7.10.2019 r. przekazano Radzie Rodziców prośbę o sfinansowanie zakupu lektur do 
szkolnej biblioteki wraz wykazem potrzebnych książek. W tym temacie wstępnie planuje się 
pozyskanie lektur w ramach szkolnej zbiórki – informacja dla Wychowawców klas o możliwości 
przekazywania swoich książek, w szczególności przerobionych już lektur, do biblioteki szkolnej. 
Pozostałe, brakujące lektury zostaną sfinansowane z funduszy Rady Rodziców w kolejności o 
najwyższym zapotrzebowaniu w obecnym semestrze. 

7. Przedstawiono przez Dyrekcję propozycję wyjścia Uczniów naszej szkoły na przedstawienie 
teatralne z okazji Mikołajek w dniu 6.12.2019 r. – umowa z dnia 27.03.2019 r. z PSE Narodowy 
Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia. Bilety zostaną w połowie sfinansowane z 
funduszy Rady Rodziców. 

8. Rada Rodziców planuje w miesiącu grudniu zorganizować kiermasz świąteczny dla Uczniów naszej 
szkoły. Dokładne informacje zostaną przekazane klasom podczas kolejnych zebrań ogólnych z 
Rodzicami. 

9. Zaproponowano wstępny termin klasowych wigilii na dzień 20.12.2019 r. 

10. Ustalono, że w dniu 19.11.2019 r. w zastępstwie drzwi otwartych zostaną zorganizowane zebrania 
ogólne z Rodzicami. 

11. Ustalono wstępny termin kolejnego zebrania Rady Rodziców na dzień 14.11.2019 r.  
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12. Uchwalono jednogłośnie:  

Regulamin Rady Rodziców Szkoły podstawowej nr 1 – Uchwała nr 3/2019 

Plan pracy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 – Uchwała nr 4/2019 

Preliminarz wydatków na rok 2019/2020 – Uchwała nr 5/2019                                                                                                                                   

 

Załączniki do protokołu: 

Załącznik nr 1 - Lista obecności Prezydium Rady Rodziców. 

Załącznik nr 2 – Prośba o sfinansowanie zakupu lektur. 

Załącznik nr 3 – Kopia umowy o zorganizowanie imprezy edukacyjnej z dn. 27.03.2019 r. 

  

Protokół zawiera  2  ponumerowane strony. 

 

 
 

Protokołowała Sekretarz Rady Rodziców           Przewodnicząca Rady Rodziców 

        Danuta Bachta        Iwona Troczyńska    


