
PROTOKÓŁ NR 1/2022-2023 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W SUCHYM LESIE 

 

Miejsce zebrania: ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las 

Data zebrania:  21 września 2022 r. (pierwszy termin zebrania) 

Przewodniczący:  Jarosław Konopka, Przewodniczący RR 

Protokolant:  Jarosław Konopka, Przewodniczący RR 
 
W zebraniu uczestniczyło 32 członków RR, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1  
co stanowi quorum w pierwszym terminie zebrania, zgodnie z §11 Regulaminu RR 
 
A. Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego RR z poprzedniej kadencji 

2. Przedstawienie przez Skarbnika RR z poprzedniej kadencji rozliczenia wpłat i wydatków z 
funduszu RR w roku szkolnym 2021/2022  

3. Głosowanie nad składem Zarządu RR na rok szkolny 2022/2023  

4. Określenie sugerowanej kwoty składki na rzecz RR w roku szkolnym 2022/2023 

5. Omówienie oferty ubezpieczenia OC dla dzieci 

6. Omówienie Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023 

7. Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022/2023 

8. Pozostałe informacje od Dyrekcji Szkoły 

9. Planowane działania RR 

10. Tematy zgłoszone w ramach wolnych wniosków: 

11. Ustalenie terminu i miejsca kolejnego zebrania oraz osób do zaproszenia 
 
B. Przebieg obrad: 

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego RR z poprzedniej kadencji, przedstawienie przepisów 
regulujących prawa i obowiązki RR (ustawa prawo oświatowe i Regulamin RR w SP2 w Suchym 
Lesie), omówienie celu i zakresu pracy/spotkań RR 

2. Przedstawienie przez Skarbnika RR z poprzedniej kadencji rozliczenia wpłat i wydatków z 
funduszu RR w roku szkolnym 2021/2022 oraz wydatków spodziewanych w roku szkolnym 
2022/2023 w związku z decyzjami podjętymi przez RR w poprzednim roku 
wpływy z tytułu składek w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie około 65% 

3. Zebranie propozycji kandydatów i przeprowadzenie głosowania. W głosowaniach wzięło udział 
32 członków RR, przy zachowaniu quorum zgłoszeni kandydaci uzyskali wymaganą większość 
głosów. Wyniki przedstawione w pkt. C poniżej 

4. Dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi propozycjami: 
a. Utrzymanie składki 50 zł od rodziny i obecnych zasad 
b. Podniesienie sugerowanej składki do 60 zł od rodziny i utrzymanie obecnych zasad 
c. Składka 50 zł od rodziny i odstąpienie od zwracania klasom, w których wpłaty 

przekroczyły 60%, 10% wpłaconych składek do wykorzystania na cele klasowe 
W głosowaniu wzięło udział 32 członków RR, przy zachowaniu quorum zwykłą większość 
głosów otrzymała propozycja (b) 

5. Omówienie oferty ubezpieczenia OC dla dzieci z Generali, kontynuacja oferty z poprzedniego 
roku szkolnego, umieszczenie informacji na stronie internetowej Szkoły 



6. Podsumowanie przez Przewodniczącego Szkolnego Programu Wychowawczo - 
Profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023 i jego zmian w porównaniu z Programem z 
poprzedniego roku. Propozycja Programu zostanie przesłana Członkom RR do konsultacji i 
zgłoszenia ewentualnych uwag przed 29.09.2022 r.  

7. Dyskusja i głosowanie nad zaopiniowaniem propozycji Dyrekcji Szkoły w zakresie dodatkowych 
dni wolnych w roku szkolnym 2022/2023. W głosowaniu wzięło udział 32 członków RR i 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano propozycję Dyrekcji. Wyniki przedstawione w pkt. C 
poniżej 

8. Pozostałe informacje od Dyrekcji Szkoły 
a. Projekt „Auschwitz” dla klas 8 – wycieczka z noclegiem 
b. Projekt „Śladami JP II” dla klas 7  – wycieczka z noclegiem 
c. Wyjaśnienie przyczyn zmiany planu lekcji we IX 

9. Planowane działania RR 
a. Zdjęcia i tablo szkolne – jak w latach ubiegłych 
b. Bal 8-klasistów  – jak w latach ubiegłych 
c. Konkursy  – jak w latach ubiegłych, współpraca z nauczycielami i w szczególności z 

pracownikami biblioteki szkolnej 
d. Dzień dziecka – zorganizowanie atrakcyjnego dnia dla uniknięcia sytuacji z 

poprzedniego roku, kiedy SP1 zorganizowała festyn z atrakcjami, na który dzieci z SP2 
nie były wpuszczane, a dodatkowo miały tego dnia normalny dzień szkolny z 
kartkówkami i sprawdzianami, podczas gdy w SP1 był to dzień wolny od zajęć  
Zgłoszone wstępne propozycje: Jaracz – Muzeum Młynarstwa, Łysy Młyn – Ośrodek 
Edukacji Leśnej, festyn na boisku gminnym 

e. Prowadzenie strony internetowej RR 

10. Tematy zgłoszone w ramach wolnych wniosków: 
a. Propozycja warsztatów muzycznych dla dzieci „Spotkania z muzyką i instrumentami 

muzycznymi”, możliwe tematy m.in.: Chopin, Kolęda, Na balu karnawałowym, Muzyka 
ludowa. 

b. „Spotkania z ciekawymi ludźmi” – kontynuacja projektu 
c. „Dni otwartych koszar” 1.10.2022 r. 
d. Dystrybucja używanych mundurków, zasady noszenia mundurków 
e. Zagospodarowanie terenu podwórza Szkoły przy ul. Poziomkowej 11 
f. Utwardzenie podłoża pod stojakami na rowery przy ul. Poziomkowej 11 
g. Współpraca z Samorządem Uczniowskim, budżet partycypacyjny 
h. Sklepik szkolny, dystrybutor wody 
i. Stołówka szkolna – miejsce umieszczenia menu (przed stołówką) oraz kolejki 
j. Organizowanie kiermaszów w szkole przez uczniów – uczy zaradności, zarabiania, 

zwiększy budżet klasowy 
k. „Różowa skrzyneczka” – miejsce jej przechowywania, najlepiej toaleta na piętrze, na 

którym zajęcia mają klasy 7. i 8. 
l. System oceniania uczniów z orzeczeniami (krzywdzące wagi) 
m. Kolejność wydawania świadectw na apelu klas 8. na zakończenie roku szkolnego 

2021/22 
 
  



C. Podjęte decyzje i czynności: 
Ad. 3. 
Skład Zarządu RR na rok szkolny 2022/2023: 

• Przewodniczący: Jarosław Konopka, przedstawiciel klasy 8f (30 głosów za, 2 wstrzymujące 
się) 

• I wiceprzewodniczący: Agata Bergander, przedstawicielka klasy 6a (31 głosów za, 1 
wstrzymujący się) 

• II wiceprzewodniczący: Bernadeta Kosmowska-Czaprańska, przedstawicielka klasy 6b (31 
głosów za, 1 wstrzymujący się) 

• Sekretarz: Barbara Brudzińska, przedstawicielka klasy 1c (30 głosów za, 2 wstrzymujące się) 

• Skarbnik: Szymon Chojnacki, przedstawiciel klasy 6c (31 głosów za, 1 wstrzymujący się) 
Lista osób upoważnionych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym RR: 

1. Przewodniczący: 
2. Skarbnik: 
3. I wiceprzewodniczący 

 
Ad. 4. 
Sugerowana składka na rzecz RR w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 60 zł od rodziny. 
Jednocześnie utrzymano obecne zasady, w ramach których klasy, których wpłaty przekroczyły 60%, 
otrzymają w maju 2023 r. zwrot 10% wpłaconych składek do wykorzystania na cele klasowe 
 
Ad. 5. 
Zgoda RR na umieszczenie informacji na temat oferty ubezpieczenia OC Generali na stronie 
internetowej szkoły oraz poinformowanie rodziców poprzez wiadomość w Librusie, za pośrednictwem 
Dyrekcji Szkoły. 
 
Ad. 7. 
Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022/2023 zaproponowane przez Dyrektora Szkoły i przyjęte 
przez RR 

• 31.10.2022 r.  poniedziałek 

• 2.05.2023 r.  wtorek 

• 22-26.05.2023 r.  cały tydzień 

• 9.06.2023 r.  piątek 
Prośba o zapewnienie opieki w szkole dla dzieci, zwłaszcza klas I-IV 
 
Ad. 10. 
Zaproszenie p. Dyrektora na kolejne spotkanie RR w celu szczegółowego omówienia propozycji 
zgłoszonych w pkt 9 i 10 Porządku obrad 
 
Ad. 11. 
Kolejne spotkanie RR zostało zaplanowane na czwartek 20.10.2022 r. 
w stołówce szkolnej ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las 


