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PROTOKÓŁ nr  1/2020/2021 

z zebrania Prezydium Rady Rodziców   

w dniu 29.09.2020 r. 

 

Posiedzenie zwołane zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców - TAK. 

Porządek zebrania:  

1. Powitanie - prowadząca zebranie - Przewodnicząca Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 Iwona 

Troczyńska - otworzyła zebranie, powitała członków rady,  przedstawicieli poszczególnych klas. 

2.  Sporządzenie listy obecności. 

3. Przedstawiono sprawozdanie z działalności RR oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RR z 

działalności w roku szkolnym 2019/2020.  

4. Wybór przedstawicieli do Prezydium Rady Rodziców. Jednogłośnie określono ustawowy skład Rady 

Rodziców na 22 osoby poprzez głosowanie jawne; „za” zagłosowało 18 obecnych uczestników zebrania, 

przeciw - 0, wstrzymane - 0.   

5.  Zatwierdzenie kandydatów, którzy wyrazili zgodę i weszli w skład Rady Rodziców:   

Prezydium na rok szkolny 2020/2021 

Iwona Troczyńska   – Przewodnicząca Rady Rodziców  

Danuta Bachta  -  Sekretarz                                     

Natalia Rabska -    Skarbnik                               

Komisja Rewizyjna w składzie: 

Magdalena Klemińska 

Anita Kabacińska                                                                                          

 Karolina Konicka                        

Członkowie RR : 

Ewa Korbal  

Magdalena Małkowska 

Renata Dąbrowska  

Joanna Rożek 

Paulina Wielgocka 

Katarzyna Domagalska 

Marek Leichert 

Karolina Gąsiorek-Burdelska   
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Magdalena Kaczmarek 

Katarzyna Szymańska 

Karolina Piechowiak 

Jan Borczykowski 

Krzysztof Janiszewski 

Szymon Przybysz 

Marta Smogór 

Katarzyna Urbaniak 

 

6. W nowym składzie Rada Rodziców uchwaliła jednogłośnie wysokość składki na RR w wysokości 50 

zł od rodziny w roku szkolnym 2020/2021 - Uchwała nr 2/2020 

7. Uchwalono jednogłośnie Regulamin Rady Rodziców na rok 2020/2021, wprowadzono dodatkowy  

   zapis o możliwości głosowania on-line – Uchwała 3/2020 

8. Uchwalono jednogłośnie Plan Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2020/202 – Uchwała 4/2020 

9. Uchwalono jednogłośnie Preliminarz Wydatków Rady Rodziców na rok 2020/2021 – Uchwała nr 5 

10. Podjęto jednogłośnie dezyzję o kontynuacji indywidualnych ubezpieczeń NNW dla uczniów SP nr 1. 

11. Dyskusja na tematy poruszone przez zgromadzonych przedstawicieli trójek klasowych min: 

   - wyjaśnić uwagi co do wyposażenia klasy biologicznej i chemicznej 

   - problemy z miejscami parkingowymi przy szkole, bezpieczeństwo dzieci przychodzących do szkoły  

    wchodzących od strony parkingu 

   - prośby rodziców o możliwość dokonywania płatności za obiady – wyjaśnić 

   - poruszono temat szafek na ubrania dla starszych klas  

   - godziny wejścia do szkoły (wejście od boiska) – umożliwić wejście dzieciom 5 minut wcześniej 

   - stojaki na rowery – zadaszenie, przesunięcie z parkingu w bezpieczne miejsce, więcej stojaków przy  

    wejściu głównym 

   - ponownie poruszono problem łazienek szkolnych 

   - wyjaśnić sprawę uszkodzenia podłogi w sali uczniów klasy IIIc 

   - projektory w klasach – nie w każdej klasie urządzenie działa – wnioskować o uruchomienie sprzętu 

   - temat PATRONA cały czas Rada Rodziców ma na uwadze 

   - sprawdzić w których klasach, ze względu na duże nasłonecznienie, niezbędne są rolety okienne  
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7. W obecnej sytuacji obostrzeń jakie panują obecnie w szkole z racji wirusa Covid-19 terminy kolejnych  

   zebrań będą ustalane na bieżąco według potrzeb. 

  

Załącznik nr 1 - Lista obecności Prezydium Rady Rodziców 

Załącznik nr 2 – Uchwała nr 1/2020 (uchwalono poprzez głosowanie on-line dnia 28.09.2020 r.) 

Załącznik nr 3 – Uchwała nr 2/2020 

Załącznik nr 4 – Uchwała nr 3/2020 

Załącznik nr 5 – Uchwała nr 4/2020 

Załącznik nr 6 – Uchwała nr 5/2020 

 

 

Protokół zawiera  3  ponumerowane strony. 

 

 

 

  Protokołowała i sporządziła                     Przewodnicząca Rady Rady Rodziców 

   Sekretarz Rady Rodziców   

 

 

  Danuta Bachta                    Iwona Troczyńska    


