Protokół
z zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 22 we Wrocławiu
z dnia 08.11.2018r.

Obecnych: 23 osoby
Porządek zebrania:
1. Powitanie i plan spotkania
2. Aktualny stan finansów
3. Wyniki głosowania nad budżetem i propozycje rozdysponowania pieniędzy na każdy
dział.
4. Głosowania nad uchwałą dotyczącą dofinansowania najbliższych konkursów.
5. Informacja zespołu roboczego ds. sprawdzianów.
6. Informacja ws braku możliwości wynajmu sal lekcyjnych
7. Zespoły robocze dla innych tematów.
8. Plan pracy na miesiące listopad i grudzień: podział Rodziców na zespoły robocze,
podział rodziców na zespoły dla poszczególnych działów budżetowych oraz ustalenie
sposobu działania (np Samorząd Uczniowski - spotkanie, ustalenie potrzeb SU; inne,
czyli pomoc materialna dla uczniów - spotkanie z Pedagog i Psycholog szkolną
celem zapoznania się z sytuacją faktyczną)
9. Kwestia publikacji danych członków Rady Rodziców na stronie www
10. Wolne wnioski

ad.1.
Przewodnicząca Karolina Serafin powitała zebrane osoby (23 obecnych - lista obecności
jako załącznik) i przedstawiła plan spotkania.
ad.2.
Przewodnicząca Karolina Serafin oraz Skarbnik Kamila Walczak przedstawiły aktualny stan
finansów tj. wpłaty od poszczególnych klas oraz łączną sumę zebranych środków (około
16tyś zł.). Ponadto ogłoszono wyniki konkursu na wpłaty, 3 klasy, w których rodzice wpłacili
100% środków dostaną do wykorzystania po 100zł (ze środków zewnętrznych pozyskanych
przez Radę Rodziców na ten cel).
ad.3.
Przedstawiono wyniki głosowania nad budżetem. Rada Rodziców postanowiła uchwalić
następujące maksymalne wartości procentowe wydatków na poszczególne działy:
● czerwcowy festyn: 25% (4000zł)
● nagrody na konkursy szkolne: 21% (na chwilę obecną 3360zł)
● zabawy szkolne: 12% (1920zł)

●
●
●
●
●
●
●

występy zorganizowane na terenie szkoły (np. Magik, zespół muzyczny) 11% ( 1760zł)
plebiscyt super kolega/ koleżanka/ nauczyciel: 9% (1440zł)
fundusz specjalny (wydatki nieprzewidziane, doraźna pomoc dla uczniów w trudnej
sytuacji rodzinno-finansowej) : 8% (1280zł)
inicjatywy samorządu uczniowskiego: 7% (1120zł)
apele szkolne: 4% (640zł)
woda w szkole: 1% (160zł)
gry dla dzieci, pufy na korytarz: 1% (160zł)

Przy wpływach szacowanych na 16000zł
ad.4.
Przegłosowano dofinansowanie następujących konkursów w poniżej wymienionych kwotach:
● “Pora na lektora” (kl. 2-3); 30.10; 100zł
● “No to się popisz” - kaligraficzny (kl. 4-8); 11-31.10; 50zł
● “Cała szkoła czyta dzieciom”; 19-23.11; 100zł
● “Święta w Bullerbyn i u nas”: grudzien; 50zł
● “Mam talent”; (kl. 1-8); pazdz/list; 50zł
● “Miedzyszkolny konkurs plastyczno-techniczny Aniolek”; (kl.1-3); grudzien; 200zł
● “Festiwal młodych instrumentalistów”; (kl.1-8); pazdziernik 120zł
● “Banknot przyszłości”; (kl. 1-8); listopad; 400zł
● “Kiermasz charytatywny”; (kl. 1-8); grudzien; 100zł
● “Nocne granie i czytanie - konkurs gier planszowych”; listopad; 200zł
● “Konkurs ortograficzny - Korrida z bykami”; (kl.1-3); listopad/luty/maj; 200zł
● “Konkurs świetlicowy Poczta Walentynkowa” (200zł - 14.02)
● “Konkurs szkolny Święto baśni i bajek” (400zł - 26-28.11)
ad.5.
Zespół ds. sprawdzianów przekazał informację dotyczącą wykonanych kroków tj. spotkanie z
Dyrekcją, Przewodnicząca Rady Rodziców uczestniczyła w Radzie Pedagogicznej, w celu
sformalizowania kroków wysłano pismo do Dyrekcji szkoły. 22 listopada ma odbyć się Rada
Pedagogiczna, na której temat ten ma być poruszony wśród nauczycieli.
ad.6.
Po rozmowach z Panem Dyrektorem okazało się, że sprawa jest skomplikowana i
prawdopodobnie z racji udziału środków unijnych w budowie szkoły, nie będzie możliwe
wynajmowanie sal.
ad.7.
Z racji braku osób zainteresowanych tematem ciężkich plecaków zamknięto zespół ds. ciężkich
plecaków.
Powołano natomiast zespół, który rozezna kwestie możliwości wynajmu sal.
Ponadto powstał zespół, który poruszy kwestie problemów z działaniem wentylacji w szkole.
Zespół ds. toalet pracuje nad znalezieniem rozwiązania problemu brudzenia przez dzieci
odchodami całości pomieszczeń.
Z racji braku osób zainteresowanych tematem profilaktyki stomatologicznej i kwestią gabinetu
pielęgniarskiego nie powołano zespołu, który mógłby się zająć tymi tematami.

W związku z pojawiającymi się informacjami dot. aktów przemocy, powołano zespół, który
rozezna temat i skalę występowania tego problemu w szkole.
Powstał także zespół, który rozezna możliwość wprowadzenia do naszej szkoły większej ilości
języków obcych.
Jest także zespół ds. organizacji festynu, który już w tym miesiącu zaczyna swoją pracę nad
poszukiwaniem sponsorów.

ad.8.
Omówiono plan pracy na miesiące listopad/grudzień:
● jak najszybciej zostaną rozdysponowane środki przegłosowane na dofinansowanie
konkursów
● jasne zdefiniowanie celów i rozpoczęcie prac nowo powołanych zespołów
● Prezydium spotka się z Samorządem Uczniowskim w sprawie ich planów i możliwości ich
dofinansowania
ad.9.
W ramach wolnych wniosków poruszono następujące tematy:
● padł pomysł zorganizowania kiermaszu świątecznego, jednak w tym semestrze może
być to ciężkie do zorganizowania z racji alternatywnych kiermaszy i małej ilości czasu,
aczkolwiek Rada nie odrzuca tego pomysłu
● poruszono problem przejazdu śmieciarek przez plac zabaw w czasie, gdy dzieci się tam
znajdują - temat będzie rozeznany dokładniej
● padła kwestia dziury w płocie, konieczności jej załatania i zwrócenia uwagi rodzicom i
dzieciom by nie niszczyć mienia szkoły
● rozmawiano o problemie ze znalezieniem nauczyciela geografii
Na końcu zebrania ustalono termin następnego spotkania na 13 grudnia o godzinie 19:00

