
22.09.2021, Książenice 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Książenicach 

 

1. Rozpoczęcie spotkania 
 

2. Przemówienie Dyrektora Skalskiego 
 Szkoła jest gotowa do przejścia na nauczanie zdalne lub hybrydowe jeśli zajdzie taka 

potrzeba. 
 Noszenie maseczek w częściach wspólnych jest obowiązkowe. Prośba o przekazanie i 

przypominanie o tym dzieciom. 
 Pielęgniarka szkolna jest obecnie dostępna w szkole 5 godzin dziennie (do godz. 14.) 

Po tej godzinie nagłymi problemami zdrowotnymi uczniów zajmuje się sekrekretariat. 
Dyskusja na temat ewentualnej możliwości przedłużenia godzin dostępności 
pielegniarki. Czekamy na informację od dyrektora do października. 

 Plan lekcji – szkoła stara się aby był jak najbardziej przyjazny uczniom zmierzając do 
zatrudniania nauczycieli w pełnym wymiarze i tak aby nasza szkoła była dla nich 
szkołą macierzystą; obecnie brakuje nauczycieli wspomagających. 

 Omówienie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
 Omówienie Propozycji Dodatkowych Dni Wolnych od zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych zaopiniowanego pozytywnie przez Samorząd Uczniowski. 
 Nowa strona internetowa szkoły jest w trakcie tworzenia i uzupełniania. Obecnie 

wszelkie bieżące informacje dodawane są w sekcji Aktualności. 
 Omówienie możliwości dostępu dzieci do Dziennika elektronicznego Vulkan. Konto 

ucznia może być utworzone po przesłaniu adresu email ucznia do Wychowawcy 
danej klasy. 

 Plan lekcji jest obecnie niedostępny na stronie szkoły. Prośba od rodziców o 
wywieszenie wydrukowanego planu na tablicy ogłoszeń w szkole aby był dostępny 
dla dzieci. 

 Informacja o dacie uruchomienia przedszkola w Szczęsnem – planowana data to 
01.09.2022 dla obwodu SP nr 6 i SP w Adamowiznie. 

 Nie ma planów zamknięcia przedszkola w Książenicach. 
 

3. Uchwała Nr 1 – Przyjęcie nowego Regulaminu Rady Rodziców związane ze zmianą struktury 
organizacyjnej placówki (powołanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego)   
Przyjęta jednogłośnie – 26 głosów ZA. 
 

4. Wybór Komisji Skrótacyjnej. Jednogłośna akceptacja (26 głosów ZA) komisji w składzie: 
1. Łukasz Jezierski 
2. Emilia Kornecka 
3. Anna Wójcik 

 
 
 



5. Uchwała Nr 2  - Wybór Prezydium Rady Rodziców kadencji 2021/2022. 

W tajnym głosowaniu wyłoniono skład Prezydium Rady Rodziców kadencji 2021/2022: 
1. Przewodniczący Rady Rodziców – Maja Winiarska-Czajkowska 
2. Wiceprzewodniczący Rady Rodziców ds. kl. 1-3 – Dorota Koronowska 
3. Wiceprzewodniczący Rady Rodziców ds. kl. 4-8 – Urszula Zawisza-Gerlach 
4. Sekretarz Rady Rodziców – Anna Adach 
5. Kontroler Budżetu Rady Rodziców – Żaneta Gutowska-Rukszan 

6. Uchwała Nr 3 – Zatwierdzenie Propozycji Dodatkowych Dni Wolnych od zajęć dydaktyczno – 
wychowawczych (Przyjęto jednogłośnie – 26 głosów ZA) 
 

7. Uchwała Nr 4 – Przyjęcie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego (20 głosów ZA, 6 głosów 
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ) 
 

8. Uchwała Nr 5 – Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Rodziców kadencji 2020/2021. 
Uchwała przyjęta większością głosów (19 głosów ZA, 5 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ). 
Sprawozdanie przedstawione w formie ustnej przez Maję Winiarską-Czajkowską. Wniosek na 
przyszłość o przedłożenie sprawozdania w formie pisemnej. 
 

9. Uchwała Nr 6 - Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2020/2021. 
Uchwała przyjęta większością głosów (22 głosy ZA, 1 WSTRZYMUJĄCY SIĘ, 1 PRZECIW). 
Sprawozdanie przedstawione w formie ustnej i pisemnej przez Żanetę Gutowską-Rukszan. 
Wniosek na przyszłość o przedstawienie wszystkim rodzicom uproszczonego zestawienia 
finansowego (wysokość wpłat vs. suma wydatków w danym roku). 
 

10. Większością głosów podjęto decyzję o zorganizowaniu kolejnego zebrania Rady Rodziców w 
formie stacjonarnej (chyba, że wytyczne związane z COVID-19 zmuszą nas do formy zdalnej). 
 

11. Rozpatrzono wnioski przesłane przez rodziców. 
 

12. Większością głosów podjęto decyzję o zawnioskowaniu do Dyrekcji o wydłużonie czasu na 
reakcję/odpowiedź na korespondencję i prośby przesyłane poprzez Dziennik Elektroniczny.  

 
 
Protokół sporządził: 
 
Sekretarz Rady Rodziców 
Anna Adach 


