
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 22 we Wrocławiu, ul. Karpnicka 2, 54-
061 Wrocław

PROTOKÓŁ NR 1/2018
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW

w dniu 13 września 2018 r.

W  dniu  13  września  2018  roku  odbyło  się  pierwsze  posiedzenie
kandydatów  do  Rady  Rodziców  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  22  we
Wrocławiu  w  roku  szkolnym  2018/2019.  W posiedzeniu  uczestniczyło  27
osób  –  lista  obecności  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego  protokołu.
Pierwsze posiedzenie  Rady Rodziców rozpoczęte  zostało  przez  Dyrektora
Szkoły, Pana Jarosława Wojna. 

Przyjęty został następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, powitanie przedstawicieli Trójek klasowych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór zarządu Rady Rodziców. Wybór protokolanta (sekretarza).
5. Ustalenie kwoty składki na fundusz Rady Rodziców.
6. Powołanie komisji przygotowujących Regulamin Rady Rodziców oraz 

plan pracy.
7. Przedstawienie projektu programu wychowawczego i programu 

profilaktyki na rok szkolny 2013/2014.
8. Omówienie bieżących spraw. 
9. Podjęcie uchwał.
10. Sprawy organizacyjne – terminy posiedzeń.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.  Dyrektor  Szkoły  otworzył  posiedzenie  oraz  powitał  uczestników  –
rodziców z trójek klasowych. 

Ad.2.  Przedstawiono  w/w  porządek  obrad  obecnego  posiedzenia  Rady
Rodziców.

Ad.3. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad.

Ad.4. W wyniku tajnego głosowania wybrano Prezydium Rady Rodziców:
1. Karolina Serafin – przewodniczący
2. Artur Zarzycki – zastępca przewodniczącego
3. Kamila Walczak – skarbnik

Ustalono, że funkcje sekretarza pełnić będą Przewodniczący i jego 
Zastępca. 

Ad.5. W wyniku rozmowy oraz potrzeb szkolnych ustalono:

1



- składkę na Komitet Rodzicielski w wysokości 50 zł za cały rok od rodziny
zbieraną przez  skarbników klasowych,  następnie  przekazaną skarbnikowi
RR. 

Ad.6. Powołanie Komisji w celu przeglądnięcia i zaktualizowania Regulaminu
Rady Rodziców oraz przygotowania  planu pracy Rady Rodziców,  a także
preliminarza wydatków budżetu Rady Rodziców na rok 2018/2019 nastąpi
podczas  zebrania  w  dniu  18.10.2018,  po  zapoznaniu  się  z  planem
konkursów szkolnych oraz międzyszkolnych. 

Ad.7.  Pan Dyrektor  Szkoły przedstawił  projekt  programu wychowawczego
oraz  projekt  programu  profilaktyki  na  rok  szkolny  2013/2014  oraz
zaproponował  dyskusję  nad  wprowadzeniem  ewentualnych  zmian  bądź
aktualizacji.

Ad.8. Omówiono sprawy bieżące:
a) Omówiono potrzebę wyznaczenia nowego koordynatora d.s. Festynu z

okazji Dnia Dziecka ze strony Nauczycieli. 
b) Ustalono  sposób  komunikacji  członków  RR  –  utworzona  zostanie

wspólna  lista  mailingowa,  w  następnych  tygodniach  powstanie
również strona internetowa RR. 

c) Ustalono  konieczność  umożliwienia  członkom  Prezydium,  a  w
szczególności skarbnikowi RR dostępu do konta bankowego RR. 

d) Omówiono temat składek na zakup przyborów plastycznych dla dzieci
zgodnie  z  prośbą  Nauczycieli  prowadzących  oraz  zgodnie  z  wolą
Rodziców.

e) Omówiono  problem  kradzieży  na  terenie  szkoły  –  omówiono
niewłaściwy  według  Rodziców  sposób  przekazywania  kluczy  do
szafek. 

f) Omówiono  konieczność  oznaczenia  toalet  zlokalizowanych  przy
zerówkach i klasach pierwszych w sposób graficzny. 

Ad.9. Podjęcie uchwał:

Uchwała Nr 2/ 2018/2019
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 22 we Wrocławiu

z dnia 13.09.2018 r.
w sprawie uchwalenia wysokości składki wnoszonej przez rodziców

i prawnych opiekunów dziecka na rzecz Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej Nr 22 we Wrocławiu

Na podstawie art.  54 ust.8 Ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie
oświaty Rada Rodziców postanawia:

§1
Uchwalić  wysokość  składki  dokonywanej  przez  rodziców  i  prawnych
opiekunów dziecka wg. następujących zasad: a) na fundusz Rady Rodziców
składka od rodziny w kwocie 50 zł za cały rok szkolny.

§2
Wysokość składki obowiązuje w roku szkolnym 2018/2019.
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§3
Zasady wydatkowania funduszy określa plan finansowy uchwalany na każdy
rok szkolny oraz regulamin Rady Rodziców.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.10. Sporządzono harmonogram posiedzeń Rady Rodziców:
18.10.2018 r. godz. 19.00
13.12.2018 r. godz. 19.00
10.01.2019 r. godz. 19.00

oraz w razie potrzeb. Harmonogram posiedzeń Rady Rodziców w drugim
semestrze zostanie opracowany w terminie późniejszym. Podczas zebrania
w dniu 18.10.2018 wyznaczony zostanie termin zatwierdzenia regulaminu
i planu pracy Rady Rodziców.

Ad.11. Przewodniczący podkreślili potrzebę konstruktywnej współpracy oraz
wykazywania  inicjatywy  rodziców  do  wspólnego  tworzenia  szkolnej
społeczności.

W wyniku braku dodatkowych uwag i wniosków posiedzenie Rady Rodziców
zakończono.

                                                                          Przewodniczący Rady 
Rodziców:

                                                        Zastępca Przewodniczącego Rady
Rodziców:

                      Skarbnik Rady Rodziców

Załączniki: 
1. Lista obecności
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