Protokół z zebrania
Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 22
we Wrocławiu
z dnia 18.10.2018

Obecnych: 27 osób

Porządek zebrania:
1. Powitanie i plan spotkania
2. Spotkanie z Dyrekcją.
3. Komisja Rewizyjna - uchwała.
4. Głosowanie w sprawie składek na fundusz Rady Rodziców
5. Uchwalenie regulaminu pracy Rady Rodziców
6. Uchwała ustalająca zasady głosowania online.
7. Uchwała definiująca kroki Prezydium w przypadku braku kworum online.
8. Omówienie stanu finansów.
9. Ustalenie zasad pracy na najbliższy rok
10. Plan pracy Rady Rodziców
11. Powołanie grupy ds. sprawdzianów
12. Wolne wnioski

Dnia 18 października o godzinie 19:00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu.
Obecni na zebraniu byli przedstawiciele klas zgodnie z listą obecności załączoną do
protokołu (załącznik nr 1)
1. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Karolina Serafin powitała przybyłych
przedstawicieli klas oraz Panie Dyrektor Sylwię Rajewską i Jolantę Wydmuch,
przedstawiając jednocześnie plan spotkania.
2. Zgodnie z planem spotkania rozpoczęło się ono od dyskusji z zaproszonymi gośćmi,
poruszono następujące tematy:
● problem z informatykiem i dostępnością sali komputerowej - ustalono, iż
zajęcia z informatyki już się odbywają we wszystkich salach, jednak dalej jest
wakat na stanowisku informatyka i trwają poszukiwania osoby na to miejsce
● kwestia ciężkich plecaków i ich zawartości z prośbą o sprawdzanie przez
rodziców co dzieci zabierają ze sobą do szkoły
● prezentacja podręczników na tablicach multimedialnych - niestety nie każdy
podręcznik jest dostępny w wersji elektronicznej
● automat z wodą
● problem z zapisami na zajęcia dodatkowe - padła propozycja z naszej strony,
aby zapisy były przeprowadzane dwuetapowo, w pierwszym etapie dziecko
może się zapisać tylko na jedne zajęcia, a w drugim już według wolnych
miejsc
● zajęcia finansowane przez rodziców
● wynajem bloku sportowego - może być wynajmowany po 15:30 (według
wykładni urzędu)
● problem książek do techniki - zabrakło na nie subwencji
● program szkoła na widelcu
● kwestia zabierania sprawdzianów przez dzieci do domu - niestety tutaj
stanowiska Rady i Dyrekcji się różnią - będzie to procedowane
● kwestia duszności w klasach
● sprawa czystości toalet
● sprzątanie klas
● piktogramy na toaletach
● przebywanie osób dorosłych na terenie placówki
● kwestia uchwały opiniującej plan
● festyn z okazji dnia dziecka
● zaproszenie dla Przewodniczącej na Radę Pedagogiczną 25.10 o godz.
17:00
3. Podjęto uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej w składzie:
● [ DANE OSOBOWE ]
Wybór został dokonany jednogłośnie.

4. Powtórzenie głosowania w sprawie składek na fundusz Rady Rodziców.
W związku z tym, iż na pierwszym zebraniu nie było wybranej Komisji Rewizyjnej,
postanowiliśmy pomimo jednogłośności na pierwszym zebraniu, powtórzyć głosowanie by
dochować poprawności wszelkich formalności. Głosowanie również było jednogłośne, przy
stawce ustalonej w wysokości 50zł od dziecka.
5. Rada Rodziców przegłosowała regulamin dokonując jednocześnie jego modyfikacji
uwzględniającej możliwość głosowania online (1 osoba się wstrzymała, pozostałe za)
6. Przegłosowano uchwałę ustalającą zasady głosowania online (1 osoba się wstrzymała,
pozostałe za). W uchwale ustalono 5 dni(120godzin) na głosowanie.
7. Przegłosowano uchwałę, która w przypadku braku kworum w głosowaniu online, pozwala
podjąć prezydium decyzję dotyczącą danej kwestii (2 głosy przeciw, 1 wstrzymujący się,
pozostałe za)
8. Omówienie aktualnego stanu finansów.
9. Ustalenie zasad pracy na najbliższy rok.
Rada ustaliła, iż część ustaleń będzie dokonywana zdalnie, za pomocą narzędzi do
komunikacji elektronicznej. Głosowania będą mogły być prowadzone za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Zostanie utworzona strona www RR, zostanie założony mail dla
Rady Rodziców różny od listy dyskusyjnej, który będzie umożliwiał kontakt z Prezydium
osobom spoza Rady Rodziców.
10. Plan pracy Rady Rodziców.
Omówiono pomysły z wcześniej utworzonego dokumentu oraz kwestię konkursów
zaplanowanych przez nauczycieli.
11. Przeprowadzono dyskusję dotyczącą problemu udostępniania sprawdzianów. Rada
zdecydowała by nie kierować sprawy do Kuratorium, ani MEN(rodzice chcieli podejmować
różne akcje), a spróbować podjąć dyskusje w tych kwestiach z nauczycielami. Powołano w
tym celu zespół roboczy ds. sprawdzianów w składzie:
● [DANE OSOBOWE]

12. Wolne wnioski
W wolnych wnioskach poruszono kwestię konieczności utworzenia zespołu ds. RODO.

