Protokół nr 1/2019/2020
z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie
z dnia 16.09.2019 roku, godz. 19.00
W dniu 16 września 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 385, ul. Klimatyczna 1, Warszawa –
Wesoła odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolnym posiedzenie Rady Rodziców (RR).
Posiedzenie miało charakter organizacyjny, w tym zapoznający nowych rodziców z
działalnością i kompetencjami Rady Rodziców.

Porządek posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie przybyłych przez Przewodniczącą ubiegłorocznej Rady
Rodziców Katarzynę Hornung i stwierdzenie quorum.
2. Wizyta Dyrektor Szkoły p. Danuty Krzyżanowskiej - zapoznanie i dyskusja.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu Rady Rodziców.
6. Wybory Prezydium.
7. Omówienie zasad i wysokości wpłat na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym
2019/2020.
8. Głosowanie w sprawie wniosku dotyczącego zakupu tarcz szkolnych dla nowych uczniów
Szkoły.
9. Omówienie prośby skierowanej przez Dyrekcję Szkoły w sprawie dofinansowania udziału
w wycieczce klasowej ucznia klasy 5a, głosowanie.
10. Sprawy różne.
11. Uchwały, wnioski i decyzje.
12. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie przybyłych.
Posiedzenie otworzyła i przewodniczyła mu Przewodnicząca ubiegłorocznej RR – pani
Katarzyna Hornung, przywitała wszystkich obecnych. Stwierdziła, że posiedzenie zostało
zwołane zgodnie z regulaminem i jest prawomocne – zebrało się quorum.
Skład obradującego gremium:
1. Przewodnicząca – pani Katarzyna Hornung
2. Ogólna liczba członków RR – 24
3. Liczba obecnych członków RR – 18
4. Liczba nieobecnych członków RR – 6 (przedstawiciele klas: 0a, 2b, 5a, 5c, 6a, 8b).
Załącznik nr 1 do protokołu: Lista obecności – 18 osób obecnych z 24.

Ad. 2. Wizyta Dyrektor Szkoły p. Danuty Krzyżanowskiej - zapoznanie i dyskusja.
Pani Dyrektor przywitała zebranych, przedstawiła się, zapoznała ze swoim dorobkiem
zawodowym. Ze swojej strony zapewniła, że zależy jej na współpracy z Radą Rodziców,
mając na uwadze:
● Obustronne dbanie, by współpraca dobrze się układała.
● Współpraca oparta na dobrych zasadach.
● Spojrzenie na działania szkoły z szerszej perspektywy, a nie tylko przez pryzmat
własnego dziecka.
● Podejście z życzliwością i szacunkiem.
● Obdarzenie nauczycieli zaufaniem.
Pani Dyrektor zapoznała zebrane osoby z planami na najbliższy rok szkolny, przedstawiła
nowe pomysły i rozwiązania problemów występujących w szkole. RR została zapoznana z
ważnymi datami związanymi z działaniem szkoły. Harmonogram znajduje się na stronie
Szkoły http://sp385.waw.pl/index.php/terminy-wane-w-roku-szkolnym
Zwróciła się również z prośbą o zatwierdzenie programu profilaktyczno - dydaktycznego
opracowanego na rok szkolny 2019/2020 oraz zatwierdzenie dwóch wniosków w sprawie
dofinansowania z funduszy Rady Rodziców wycieczki dla uczennicy klasy 5a oraz zakupu
tarcz dla nowych uczniów.
Następnie Pani Dyrektor odpowiadała na pytania zadawane przez obecnych na spotkaniu
Rodziców, m.in.:
● Religia - prośba uczniów i rodziców o zlikwidowanie okienka przed religią w klasie ósmej.
Obecnie dzieci zmuszone są przebywać w szkole 9 godzin lekcyjnych. Z powodu
przemęczenia młodzież rezygnuje z lekcji religii.
Plan lekcji zostanie sprawdzony.
● Etyka - klasie 1b przesunięto etykę na 8 lekcję, w związku z czym dzieci zmuszone są
czekać co 2 tydzień 2 godziny na etykę (co 2 tydzień uczniowie uczestniczyć mają w
robotyce, zajęcia 45 min.).
Plan lekcji zostanie sprawdzony.
Odpowiedź: Ostatnio pojawiły się zmiany w planie, wprowadzone przez administratora
dziennika, niestety część z nich była błędna. Etyka zostaje w czwartek na 7 godzinie lekcyjnej
(chwilowa zmiana była pomyłką).
● Funkcjonowanie świetlicy - rodzice skarżyli się, że świetlica jest przepełniona. Nie ma na
niej warunków ani do nauki, ani do odpoczynku.
Pani Dyrektor poinformowała, że nadal trwają prace nad planem lekcji. Do końca września
powinny być już ustalone wszystkie zajęcia dodatkowe (z oferty szkoły i komercyjne) i dzieci
będą dzielone na mniejsze grupy, w których będą miały prowadzone określone zajęcia
świetlicowe, np. w czytelni, w pracowniach. Część z nich będzie przebywała na zajęciach
dodatkowych komercyjnych. Pani Dyrektor porozmawia w tej sprawie z kierowniczką świetlicy.
● Zajęcia dodatkowe znajdujące się w ofercie szkoły - wniosek rodziców, aby zajęcia
dodatkowe, tzw. kreatywne były faktycznie zajęciami rozwijającymi zainteresowania
dzieci, a nie dodatkową lekcją z danego przedmiotu (język polski, matematyka - np. kl.
7c).
Pani Dyrektor udostępni rodzicom wytyczne programowe dla zajęć dodatkowych,
kreatywnych. Ponadto zwróciła się z prośbą o zgłaszanie potrzeb i zachęcanie dzieci do
uczestniczenia w zajęciach bezpłatnych oferowanych przez szkołę (np. językowych,
sportowych, wolontariat). Oferta: http://sp385.waw.pl/index.php/zajecia-dodatkowe
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●

Komercyjne zajęcia dodatkowe - Rodzice zapytali dlaczego nie udzielono zgody
podmiotom oferującym usługi w zakresie edukacji i zajęć rozwijających pasje dzieci na
przedstawienie swojej oferty w szkole. Czy prawda jest, że firmy nie będą mogły
prowadzić zajęć na terenie szkoły. Skierowano prośbę o udostępnienie harmonogramu
zajęć.
Pani Dyrektor wyjaśniła, że nie wyraziła zgody, aby w szkole odbyła się “giełda” firm. Wpływ
na to miało zeszłoroczne doświadczenie, kiedy podczas pierwszego zebrania w nowym roku
szkolnym rodzice byli bardziej zainteresowani ofertą podmiotów zewnętrznych niż szkolną,
nie uczestniczyli w zebraniach klasowych, bądź wychodzili w czasie ich trwania, aby zapisać
dzieci na zajęcia dodatkowe. Uważa, że podstawową rolą szkoły jest edukacja i dzieci powinny
w pierwszej kolejności korzystać z bezpłatnych zajęć oferowanych przez szkołę. Poza tym z
powodu braków lokalowych szkoła musi najpierw zaspokoić potrzeby wszystkich uczniów,
m.in. rozładować świetlicę. Obecnie z zajęć dodatkowych ustalony jest harmonogram między
innymi dla sekcji judo i tańca. Inne podmioty mogą sprawdzać, czy są wolne sale i składać
swoją ofertę. Zostanie opracowany harmonogram zajęć komercyjnych.
● Warunki uzyskania przez uczniów oceny celującej “6” - w klasie 7b rodzice otrzymali
informację, że warunkiem uzyskania z przedmiotów ocen celujących jest konieczność
uczestniczenia w konkursach zewnętrznych. Warunek ten jest niezgodny z
obowiązującymi przepisami (m.in. ustawa prawo oświatowe, statut szkoły).
Pani Dyrektor powiedziała, że jest to niemożliwe, nie ma takich wymagań. Szczegółowy
zakres oceniania jest przedstawiany na pierwszej lekcji każdego przedmiotu. Podstawy
oceniania przedmiotu wynikają z przepisów. Sprawa zostanie wyjaśniona. Prawdopodobnie
doszło do nieporozumienia.
● Ocena opisowa vs cyfrowa (klasy 1-3) - Pytanie od rodziców, czy konieczna jest ocena
cyfrowa uczniów klas 1-3. Dzieci sprawdzają oceny, porównują się.
Uczniowie klas 1-3 mają ocenę opisową. Ocena cyfrowa jest stosowana dla potrzeb dziennika
elektronicznego. Zostanie przeprowadzona w tej sprawie rozmowa z przewodniczącą edukacji
wczesnoszkolnej.
● Zakaz wyjścia z budynku szkolnego podczas przerw dla uczniów starszych klas Skierowano pytanie, dlaczego uczniowie starszych klas nie mogą przebywać na świeżym
powietrzu podczas przerw.
Pani Dyrektor wyjaśniła, że teren szkoły nie jest w pełni przystosowany, aby nauczyciele mogli
zapewnić bezpieczeństwo wszystkim dzieciom. Na terenie obiektu znajdują się
niezabezpieczone studzienki, drzewo, na które dzieci wchodzą. Ponadto niektóre dzieci
wymykają się do pobliskiej cukierni, czy sklepu. Trudniej jest sprawować nadzór nad dziećmi
rozbieganymi po całym terenie. W czasie pobytu dzieci w szkole odpowiedzialność za ich
bezpieczeństwo spoczywa na nauczycielach. Szkoła została wybudowana dla starszej
młodzieży i obecnie czynione są starania, aby ją przystosować do potrzeb młodszych dzieci.
W związku z sytuacją - prośba rodziców, aby dzieci miały prowadzone zajęcia na świeżym
powietrzu (np. wf), o ile jest to możliwe. Odp.: tak się dzieje.
● Bezpieczeństwo na terenie szkoły - Zwrócono się z prośbą o pozostawienie w godzinach
wieczornych otwartej furtki znajdującej się przy boisku szkolnym od strony ul.
Klimatycznej (zamiast furtki prowadzącej do wejścia klas 1-2). Boisko jest
wykorzystywane zarówno przez okolicznych mieszkańców, jak i podmioty zewnętrzne do
godziny 22. Zamykanie furtki powoduje, że wiele osób przechodzi przez ogrodzenie,
wyłamywane są w nim pręty. Dużym problemem jest również spożywanie alkoholu na
terenie boiska i na parkingu znajdującym się przy boisku (ul. Klimatyczna). Zarówno na
parkingu, jak i na terenie boiska pozostawiane są opakowania po alkoholu, tłuczone są
butelki, co stwarza zagrożenie dla dzieci. Ważne jest sprawdzanie monitoringu i
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zgłaszanie do odpowiednich służb wdarcia się osób postronnych na teren szkoły po
godzinie 22, spożywania alkoholu oraz aktów wandalizmu.
Szkoła będzie zgłaszała incydenty do Straży Miejskiej.
Odpowiedź: Sprawdzono ustawienie kamer i poprawiono zakres ich pracy.
● Hałas w szkole - Zwrócono uwagę na duży hałas w szkole, głównie w części dla edukacji
wczesnoszkolnej (prośba o zamontowanie “siatek dźwiękoszczelnych”, sufitu
podwieszanego, itp.) oraz na bardzo głośny dzwonek.
Pani Dyrektor potwierdziła specyficzne warunki istniejące w tej części budynku. Zostanie
zrobione rozpoznanie, co można zrobić, aby sprawdzić poziom hałasu i ewentualnie go
obniżyć. Dźwięk dzwonka ulegnie zmianie i ściszeniu.
● Palenie elektroników przez uczniów na terenie szkoły - Dużym problemem jest palenie
elektroników przez uczniów szkoły. Palą w toaletach, na boisku szkolnym, itd. Praktycznie
robią to jawnie. Prośba o zwrócenie uwagi na problem, edukację i wyciąganie
konsekwencji.
Rozmowy na temat papierosów elektronicznych prowadzone są z uczniami w ramach
programu profilaktyczno - dydaktycznego. Uświadomienie dzieci o zagrożeniach
wynikających z używania elektroników leży również po stronie rodziców.
● Edukacja w zakresie treści erotycznych w internecie (od klas 4) - Rodzice zwrócili uwagę
na problem zainteresowania dzieci filmami erotycznymi zamieszczanymi między innymi
na Youtube.
Rozmowy na temat bezpiecznego korzystania z treści zamieszczanych w Internecie
prowadzone są z uczniami w ramach programu profilaktyczno - dydaktycznego. Ponadto
rodzice mogą stosować kontrolę oglądanych przez dziecko treści poprzez używanie
programów zabezpieczających, typu kontrola rodzicielska.
● Świetlica TPD - Na terenie szkoły działa świetlica Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Bezpłatna oferta dostępna jest przede wszystkim dla dzieci znajdujących się w trudnej
sytuacji rodzinnej. W świetlicy dzieci otrzymują jeden posiłek (podwieczorek), mają
zapewnioną opiekę, zajęcia dodatkowe, pomoc przy odrabianiu lekcji, wyjazd na kolonie
letnie. Pełna oferta dostępna jest na stronie: http://sp385.waw.pl/index.php/swietlica-tpd
● Dni wolne w czasie egzaminów 8. klas - Zwrócono się z prośbą, aby zachęcić
wychowawców do organizowania w czasie wolnych dni wyjazdy klasowe, tzw. zielone
szkoły. Wspólne wyjazdy wpływają na poprawienie integracji w klasach.
Temat do przedyskutowania w klasach z wychowawcami. Klasy 0-3 będą miały zapewnione
zajęcia opiekuńcze.
● Wejście klas “0” otwarte dla rodziców najmłodszych klas - Prośba o udostępnianie tego
przejścia na teren boiska w przypadku, gdy dzieci z najmłodszych klas znajdują się na
boisku szkolnym lub placu zabaw. Zdarza się, że rodzice zmuszeni są do biegania wokół
szkoły, gdy szukają dziecka lub dzieci wracają w między czasie do świetlicy wejściem
zewnętrznym. Możliwość przejścia przez wejście klas “0” usprawniłoby odbiór dzieci ze
szkoły.
● Prośba (przedstawicielki klasy 1c) o dokumentowanie przemieszczania się dzieci w
ramach świetlicy (prośba o zrobienie jakichś list, zwłaszcza kiedy dzieci będą się
rozchodziły po salach na zajęcia w grupach).
● mLegitymacja - Wniosek o sprawdzenie, czy istnieje możliwość zgłoszenia szkoły do
programu mLegitymacja szkolna. Program mLegitymacja może być wygodnym
narzędziem zarówno dla rodziców, jak i starszych uczniów. Informacje:
https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna
Ad. 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym
2018/2019 z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującej radzie.
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Przewodnicząca RR Katarzyna Hornung przedstawiła sprawozdanie z działalności
ustępującej RR z uwzględnieniem dobrowolnych wpłat od rodziców oraz wydatków
poniesionych na rzecz uczniów szkoły (sprawozdanie finansowe). Zwróciła uwagę na niskie
zaangażowanie w działania szkoły przedstawicieli klas do Rady Rodziców. ⅓ rodziców członków RR uczestniczyła tylko w czterech lub mniej spotkaniach (na 8) oraz brała udział w
3 lub mniej głosowaniach internetowych. Przedstawiciel klasy 3a nie uczestniczył w żadnym
spotkaniu.
Katarzyna Hornung przekazała również informacje o dobrych praktykach wypracowanych
przez RR w poprzednich latach:
● Ufundowanie tarcz dla nowych uczniów szkoły.
● Ufundowanie poczęstunku dla grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.
● Dofinansowywania dla dzieci niezamożnych.
● Inicjatywy o charakterze edukacyjnym, np. Budżet Uczniowski.
Załącznik nr 2: Sprawozdanie z działalności RR w roku szkolnym 2018/2019.
Załącznik nr 4: Uchwała o udzieleniu absolutorium.
Ad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
W celu sprawnego przeprowadzenia wyborów wyłoniono Komisję Skrutacyjną, w skład której
weszli:
● Andrzej Jarocki (klasa 7c),
● Magdalena Czajkowska (klasa 8a),
● Joanna Żuchowska (klasa 6b).
Załącznik nr 3: Protokół Komisji Skrutacyjnej.
Ad. 5. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu Rady Rodziców.
Zgodnie z § 14 pkt 5 Regulaminu RR Prezydium liczy 5-7 osób. W związku z tym, że podczas
poprzednich kadencji RR nie było aż tyle zadań, aby angażować 5 osób, podjęto decyzję o
obniżeniu minimalnej liczby członków Prezydium do 4 osób.
Załącznik nr 5: Uchwała nr 2/2019/2020 w sprawie zmiany regulaminu RR.
Ad. 6. Wybory Prezydium.
Wybrano Prezydium w następującym składzie:
●
●
●
●

Przewodnicząca: Tatiana Erenc – Sędziak (klasa 7a) – za 17 osób z 18
uprawnionych, jedna się wstrzymała.
Wice Przewodniczący: Michał Nadowski (klasa 3b) - za 17 osób z 18 uprawnionych,
jedna się wstrzymała.
Sekretarz: Marlena Świrk (klasa 1b) - za 17 osób z 18 uprawnionych, jedna się
wstrzymała.
Skarbnik: Monika Bronkau - Ługowska (klasa 1c) - za 17 osób z 18 uprawnionych,
jedna się wstrzymała.

Załącznik nr 6: Uchwała nr 3/2019/2020 w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców.
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Ad.7. Omówienie zasad i wysokości wpłat na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym
2018/2019.
Podobnie, jak w roku ubiegłym, Rada Rodziców sugeruje, aby roczna składka na RR, wynosiła
10 zł miesięcznie (100 zł/rok) za jedno dziecko. W przypadku uczęszczania do szkoły
rodzeństwa - za każde kolejne dziecko proponuje się 50% składki, tj. w wysokości 5 zł/miesiąc.
Powyższa kwota wynika z analizy budżetu RR w latach ubiegłych i ponoszonych wydatków
na wnioski wychowawców klas, nauczycieli dotyczących m.in. dofinansowania imprez
szkolnych, Budżetu Uczniowskiego.
Stałe wydatki RR, to utrzymanie rachunku bankowego oraz strony www. Rada Rodziców
planuje kontynuować szkolne tradycje, w tym ufundowanie tarcz dla nowych uczniów,
poczęstunek dla pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Z analizy wpłat na RR w roku 2019/2020 wynika jednak, że rodzice niechętnie partycypują w
finansowaniu działań realizowanych na rzecz dzieci - uczniów naszej Szkoły. W związku z
tym, że wpłaty są dobrowolne, a RR może tylko sugerować jej wysokość, kwestię rozwiązania
sposobu dokonywania wpłat (bezpośrednio na konto RR lub poprzez skarbnika klasowego)
pozostawia się w gestii poszczególnych klas (§28 Regulaminu RR). Wspomaganie finansowe
działalności uczniów będzie uzależnione od środków posiadanych przez Radę Rodziców.
Rada postanowiła kontynuować Konkurs Wpłat na Fundusz Rady Rodziców na najlepiej
wpłacającą klasę na ubiegłorocznych warunkach (zgodnie z regulaminem – Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 4/2019/2020).
Załącznik nr 7: Uchwała nr 4/2019/2020 w sprawie ustalenia wysokości rocznej składki na
Radę Rodziców na rok szkolny 2019/2020.
Ad. 8. Głosowanie w sprawie wniosku dotyczącego zakupu tarcz szkolnych dla nowych
uczniów Szkoły.
Do Rady Rodziców wpłynął wniosek od Dyrekcji Szkoły dotyczący sfinansowania z funduszy
Rady Rodziców tarcz szkolnych dla nowych uczniów Szkoły, tj. przeznaczyć na ten cel kwotę
660 zł (5,50 zł x 120 uczniów).
Podjęto decyzję o kontynuowaniu tej tradycji, w związku z czym wniosek zaakceptowano (18
głosów za).
Załącznik nr 8: Uchwała nr 5/2019/2020 w sprawie sfinansowania tarcz szkolnych.
Ad. 9. Omówienie prośby skierowanej przez Dyrekcję szkoły w sprawie dofinansowania
udziału w wycieczce klasowej ucznia klasy 5a, głosowanie.
W związku z prośbą Dyrekcji szkoły o dofinansowanie udziału w wycieczce klasowej ucznia
klasy 5a, Rada Rodziców podjęła dyskusję na temat zasadności przedłożonego wniosku. Jak
ustalono, w ciągu roku szkolnego, do RR wpływa kilka podobnych wniosków. Każdy wniosek
jest opisany przez wychowawcę klasy, uzasadniony i dopiero po akceptacji Dyrektora Szkoły
trafia do RR. Są to sytuacje wyjątkowe. Mając powyższe na uwadze RR postanowiła
dofinansować udział ucznia w wycieczce klasowej. Ma to znaczenie dla integracji klasowej i
zapobiega wykluczeniu ucznia z życia społeczności klasowej.
Załącznik nr 9: Uchwała nr 6/2019/2020 w sprawie dofinansowania wycieczki szkolnej
uczniowi klasy 5a.
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Ad. 10. Sprawy różne.
●
●
●
●

●
●

Uaktualnienie danych kontaktowych członków RR.
Omówienie sposobu komunikacji pomiędzy członkami RR.
Ustalenie dnia i godziny spotkań (jeden poniedziałek w miesiącu, godz. 19:30).
Zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrekcję Szkoły RR nie może pośredniczyć w
zawieraniu umów NNW. W związku z tym, że oferta otrzymana przez RR jeszcze przed
wakacjami jest korzystniejsza od “warszawskiego programu NNW” podjęto decyzję o
poinformowaniu rodziców o drugiej opcji ubezpieczenia.
Zebranie ze swoich klas informacji na temat proponowanych celów wyznaczających
kierunek działań Rady Rodziców na bieżący rok szkolny (3 propozycje).
Wydatki planowane na wrzesień - październik: sfinansowanie tarcz szkolnych,
ufundowanie poczęstunku dla pracowników Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
dofinansowanie uczniów będących w trudnej sytuacji - na wniosek.

Ad. 11. Uchwały, wnioski i decyzje.
●
●
●
●

●
●
●

●

Uchwała nr 1/2019/2020 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezydium
Rady Rodziców.
Uchwała nr 2/2019/2020 w sprawie zmiany regulaminu RR w zakresie zmniejszenia liczby
członków Prezydium RR.
Uchwała nr 3/2019/2020 w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców.
Uchwała nr 4/2019/2020 w sprawie ustalenia sugerowanej wysokości rocznej składki na
Radę Rodziców na rok szkolny 2019/2020 wraz z regulaminem Konkursu Wpłat na
Fundusz Rady Rodziców.
Uchwała nr 5/2019/2020 w sprawie sfinansowania tarcz dla nowych uczniów szkoły (660
zł).
Uchwała nr 6/2019/2020 w sprawie dofinansowania wyjazdu na wycieczkę klasową dla
ucznia 5a (150 zł).
Wniosek o aktywizację rodziców w zakresie wpłat umożliwiających działalność Rady
Rodziców. Informacja o składkach ukaże się na stronie internetowej i zostanie
wywieszona na tablicy ogłoszeń.
Decyzja Przewodniczącej w sprawie głosowania drogą elektroniczną.

Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia.
Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca RR podziękowała jego uczestnikom za aktywny
udział, prosząc o ścisłą współpracę oraz przekazanie zasadniczych ustaleń rodzicom podczas
zebrań klasowych lub w inny, ustalony sposób.
Na tym posiedzenie Rady Rodziców i niniejszy protokół zakończono.
Załączniki do protokołu:
1. Lista obecności.
2. Sprawozdanie z działalności RR w roku szkolnym 2018/2019.
3. Protokół Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwała nr 1/2019/2020 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezydium Rady
Rodziców.
5. Uchwała nr 2/2019/2020 w sprawie zmiany regulaminu RR w zakresie zmniejszenia liczby
członków Prezydium RR.
6. Uchwała nr 3/2019/2020 w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców.
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7. Uchwała nr 4/2019/2020 w sprawie ustalenia sugerowanej wysokości rocznej składki na Radę
Rodziców na rok szkolny 2019/2020 wraz z regulaminem Konkursu Wpłat na Fundusz Rady
Rodziców.
8. Uchwała nr 5/2019/2020 w sprawie sfinansowania tarcz dla nowych uczniów szkoły (660 zł).
9. Uchwała nr 6/2019/2020 w sprawie dofinansowania wyjazdu na wycieczkę klasową dla ucznia 5a
(150 zł).
10. Decyzja nr 1/2019/2020 Przewodniczącej RR w sprawie głosowania internetowego.

Protokół zawiera 8 stron.
Protokołowała:
Marlena Świrk

………………..…………………….....
(podpis)*

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Tatiana Erenc – Sędziak

……………..…………………………....
(podpis)*

* Podpisy zostały złożone na oryginale protokołu, który znajduje się w dokumentacji Rady Rodziców.
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