
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 26 września 2019 r.

- Liczba obecnych na zebraniu – 43

- Uprawnionych do głosowania – 42 – przedstawiciele klas: 0, 1b, 1c, 1e, 1f, 2a, 2b, 2c, 2d 2e, 2f, 3a, 3b, 3c, 

3d, 3e, 3f, 3g, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5g, 5h, 5i, 6b, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 8b, 8d, 8e

Lista obecności – Zał. Nr 1 do protokołu.

Porządek Zebrania:

1. Spotkanie  rozpoczęło  się  przedstawieniem  planu  zebrania  oraz  prośbą  o  aktualizacje  danych 
i dopisanie się nowych przedstawicieli Rady Rodziców.

2. Następnie Joanna Jakubowska przeczytała sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 
2018/2019.

3. Skarbnik Rady Rodziców, Anna Perzyńska, przedstawiła sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za 
rok szkolny 2018/2019. 

Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sprawozdań. 41 osób było za przyjęciem dokumentów, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. 

Ubiegły rok finansowy zamknęliśmy nadwyżką w kwocie 6 509,63 zł powiększając tym samym rezerwę RR do 
kwoty 91 126,08 zł. Uważamy, że obecny poziom jest za wysoki. Ostatnio wprawdzie budżetujemy wyższe 
wydatki od przewidywanych wpłat, ale należy się również zastanowić, do jakiego poziomu należy zmniejszyć  
rezerwę i na co ją wydać. Pojawiła się propozycja przeznaczenia wyższej kwoty na nagrody książkowe na  
koniec roku, w tym np. audiobooki, prenumeraty itd. Prosimy przedstawicieli o zapytanie rodziców w swoich 
klasach,  czy  byliby  zainteresowani  nagrodami  rzeczowymi.  Temat  rezerwy  będziemy kontynuować  na 
następnym zebraniu.

4. Przeprowadzono głosowanie w sprawie wyboru nowego Zarządu Rady Rodziców. W skład komisji 
skrutacyjnej weszli Piotr Misiak i Mariusz Bugalski. W wyniku głosowania członkami nowego Zarządu 
zostali:

Przewodnicząca Zarządu Rady Rodziców – Joanna Jakubowska
Zastępca Przewodniczącego – Paweł Zimiński
zastępca Przewodniczącego – Jakub Wądołowski
Sekretarz – Ewelina Olender
Zastępca Sekretarza – Ewa Gralczyk
Skarbnik – Anna Perzyńska
Zastępca Skarbnika – Marzena Szewczuk
Członkowie Zarządu – Beata Pacześniowska-Łacny, Grzegorz Mańko

Informacje  dotyczące  głosowania:  w  trakcie  głosowania  obecnych  było  41  osób  uprawnionych  do 
głosowania, wydano 41 kart do głosowania, oddano 41 ważnych głosów.

Uchwałą nr 1/9/2019/20 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 82 został  powołany nowy Zarząd Rady  
Rodziców. Po uchwałą podpisali się wszyscy przedstawiciele obecni na zebraniu (załącznik nr 2).

5. W ramach wymogów Banku Pocztowego, w którym otwarto nowe konto RR, podjęto uchwałę nr 



2/9/2019/20  w  sprawie  ustalenia pełnomocników  do  rachunku  bankowego,  w ramach  której 
upoważnia  się  Annę  Perzyńską  i  Marzenę  Szewczuk  do  obsługi  konta  Rady  Rodziców.  Uchwała 
została podpisana przez wszystkich przedstawicieli obecnych na zebraniu (załącznik nr 3).

6. Wybrano skład komisji rewizyjnej i żywieniowej. 

Komisja rewizyjna: Piotr Misiak i Mariusz Bugalski.

Komisja żywieniowa: Mariusz Bugalski, Dorota Wawrzyniak-Szewczyk

7. Przeprowadzono  głosowanie  w  sprawie  Planu  Profilaktyczno-Wychowawczego.  Wszyscy 
jednogłośnie byli za przyjęciem planu.

8. Zebrano opinię o nauczycielach, których listę otrzymaliśmy z działu kadr Szkoły. Opinie dotyczyły:  
Kamili  Zimińskiej,  Ewy  Wyskielskiej,  Magdaleny  Stanisz,  Doroty  Sommerfeld-Rokita,  Dominiki  
Rogowicz,  Aleksandry  Prygiel,  Aleksandry  Mikulskiej,  Moniki  Ambroziak,  Kamila  Bukowskiego, 
Bartłomieja Ertmańskiego  i Rafała Miętkowskiego.

9. Poinformowano wszystkich zebranych, że decyzją ustępującego Zarządu postanowiono sfinansować 
akcję „Lekki Tornister”. Koszt zakupu podręczników to 8860 zł. Podręczniki zostały już zakupione. 
Część z nich została już dostarczona do szkoły. Lista zakupionych podręczników została dołączona do 
protokołu.

10. Następnie odczytano list Pani Dyrektor z prośbą o dofinansowanie spotkania z ekspertem w ramach  
Dni  Dysleksji.  Wysokość  dofinansowania  400  zł.  Zdecydowano,  że  poprosimy  Panią  Dyrektor  o 
więcej informacji na ten temat oraz sprawdzimy zainteresowanie rodziców uczestnictwem w takim 
spotkaniu.

11. Pojawiło  się  pytanie,  dlaczego  w  tym  roku  szkolnym  nie  ma  zajęć  z  gimnastyki  korekcyjnej.  
Przedstawimy ten temat Pani Dyrektor.

12. Zostaliśmy  poproszeni  o  zaopiniowanie  harmonogramu  przerw  śródlekcyjnych.  Wobec  braku 
zastrzeżeń zaakceptowaliśmy przedstawiony harmonogram.

13. Zostaliśmy  poproszeni  o  podjęcie  decyzji  w  sprawie  terminu  zorganizowania  Pikniku  Sportowo-
Integracyjnego Szkoły.  Przedstawiono  nam  2  terminy:  1  czerwca  2020  r  (poniedziałek)  w  godz. 
16.00-19.00 oraz 6 czerwca 2020 r. (sobota) w godz. 10.00-13.00. W przeprowadzonym głosowaniu 
zadecydowaliśmy,  że  piknik  powinien  odbyć  się  6  czerwca  2020  r.  (41  osób  było  za,  1  osoba 
wstrzymała się od głosu).

14. Otrzymaliśmy prośbę o wyrażenie opinii na temat organizacji działających na terenie nasze szkoły.  
Listę organizacji prześlemy mailem do rodziców z prośbą o wypowiedzenie się na ten temat.

15. Dostaliśmy  prośbę  od  Pani  Dyrektor  o  opinię  w  sprawie  zmiany  logo  szkoły,  które  zdaniem 
niektórych rodziców – grafików jest nieczytelne i  nieestetyczne. Zdecydowaliśmy się zaprosić do 
współpracy Samorząd Uczniowski. Chcielibyśmy, żeby to uczniowie zdecydowali o wyborze nowego 
logo. Otrzymaliśmy kilka propozycji nowego logo. Decyzję w tej sprawie podejmiemy na kolejnym 
zebraniu.

16. Stołówka – właściciel firmy Szwajcarka niestety nie pojawił się na zebraniu. Zaprosimy go na kolejne.  
Po początkowym chaosie wydaje się, że obecnie sytuacja na stołówce się unormowała. Ostatecznie 



zamiast programu MasterSzef został wprowadzony  system  zamowposilek.pl. Obecne, niewygodne 
karty, zostaną  wymienione  na  porządne  plastikowe  na  koszt  Szwajcarki.

Wszelkie skargi i uwagi w sprawie wyżywienia prosimy zgłaszać bezpośrednio do Szwajcarki na adres 
mailowy sp82@szwajcarka.net w dniu incydentu.

17. Dyskutowano  na  temat  obecnego  formatu  dyżurów  nauczycielskich.  Będziemy  obserwowali 
funkcjonowanie dyżurów w pierwszym semestrze,  zbierzemy opinie  na ich temat i  na kolejnych 
zebraniach wrócimy do rozmowy o nich. 

18. Rozmawialiśmy  na  temat  strony  www  dla  RR.  Prosimy  o  zgłoszenie  się  osób  chętnych,  które 
zapełniłyby treścią stronę. Prosimy o propozycję tematów na stronę.

19. Sala gimnastyczna – poprzedni projekt upadł z powodów od nas niezależnych. Należy ponownie 
spróbować zgłosić projekt obecnym władzom dzielnicy.

Protokół sporządziła: Ewelina Olender


