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Rada Rodziców 

przy Szkole Podstawowej nr 9 

50-505 Wrocław, ul. Nyska 66   

         

 

  

 

 

Protokół nr 1/2019-20 

 

z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 18 września 2019 roku 

 

 

Porządek spotkania: 

 

1. Powitanie zebranych rodziców z dyrekcją szkoły. 

2. Rozmowa z dyrekcją szkoły.  

3. Wybory Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020 

4. Inne 

 

 

 

Ad. 1.Dyrektor szkoły pan Zbigniew Matuszak oraz przewodniczący RR Artur Jastrzębski 

powitali zebranych przedstawicieli oddziałowych Rad Rodziców. Na zebraniu obecni byli 

przedstawiciele rodziców z 21 klas (lista obecności stanowi załącznik nr. 1 do protokołu) oraz 

wicedyrektor Izabela Gajda-Chrzanowska, pedagog Jolanta Dolata i psycholog Marta Suchta. 

Lista członków Rady Rodziców Szkoły nr. 9 stanowi załącznik nr 2.do protokołu 

.  

 

Ad. 2. Podczas zebrania przy obecności pracowników szkoły poruszono następujące tematy: 

 

 Dni wolne od zajęć wychowawczo-dydaktycznych 

 

     Pan dyrektor przedstawił nam do akceptacji daty dni dyrektorskich wolnych od zajęć 

dydaktycznych,  

 

             2.09.2019, 14.10.2019, 2-3.01.2020, 21-23.04.2020  i 26.06.2020 

 

Dyrekcja szkoły wyszła do nas z propozycją ustalenie dnia 12.06.2020 ( piątek po Bożym 

Ciele, jako dnia wolnego – w tym dniu nie będzie czynna świetlica, i odrobienie go w sobotę 

30.05.2020, przy czym w sobotę odbyłyby się 4 lekcje a potem piknik.   

 

Zebrania i konsultacje 
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 W tym roku zebrania również będą się odbywał w podziale na grupy, przy czym w 

pierwszym semestrze klasy I-III spotkania w środy a klasy IV-VIII we wtorki a w drugim 

semestrze odwrotnie. Natomiast konsultacje będą się odbywały w jeden dzień dla wszystkich 

klas. Terminy zebrań i konsultacji: 

 

      10-11.09. 2019  – Zebrania 

              5.11.2019  - Konsultacje 

       10-11.12.2019 – Zebrania 

       28-29.01.2020 – Zebrania 

            24.03.2020 – Konsultacje 

       12-13.05.2020 – Zebrania 

 

 

Komunikacja szkoły z rodzicami  

 

 Ze względu na RODO część informacji będzie przekazywana w dzienniku elektronicznym 

(Organizacja/Pliki szkoły), a część na stronie szkoły.  

 

 

Plan finansowy szkoły na 2020 rok 

 

Dyrektor szkoły przedstawił do opinii RR plan finansowy na rok 2020. RR podczas 

głosowania pozytywnie zaopiniowała Plan Finansowy.  

 

Wjazd na teren szkoły 

 

Dyrektor poinformował nas, że został zainstalowany szlaban do wjazdu do szkoły, szlaban 

będzie otwarty rano do godziny 8: 15 a potem do końca dnia zamknięty. Osoby, które dowożą 

dzieci mające problemy z poruszaniem się mogą zwrócić się z prośbą o otrzymanie pilota.  

 

Plany  

 

W przyszły roku planowane są prace modernizacji ogrodzenia wokół szkoły. Natomiast 

podczas wakacji odmalowano ściany w szkole oraz zamontowano rolety pozwalające na 

otwieranie okna przy zasłoniętej rolecie.  

 

 

Rejonizacja szkoły  

 

Na podstawie danych meldunkowych z obwodu szkoły przewidywane jest zapotrzebowanie 

za 2-3 lata na 5-6 klas pierwszych,  w związku z tym dyrekcja zgłosiła problem do miasta. 

Obecnie są dwie propozycje rozwiązanie problemu: 

 

          - zmiana rejonizacji szkoły (zmniejszenie obecnego obwodu) 

 

          - budowa kolejnego obiektu  

 

Dyrekcja szkoły oraz Rada Osiedla wychodzą z prośba meldowania dzieci w celu posiadania 

jeszcze bardziej rzetelnych danych.  

 

Obiady 
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Na zebraniu został poruszony temat obiadów, które mimo podwyższonej stawki nie poprawiły 

swojej jakości. W zeszłym roku zgodziliśmy się na podwyższenie stawki za obiady, mimo 

tego do przetargu stanęła jedna,  ta sama firma. W związku z tym powołana zostanie komisja 

weryfikująca obiady w skład, której wejdą rodzice, a prośba do wszystkich rodziców o pomoc 

w znalezieniu innej firmy. 

 

Program profilaktyczno wychowawczy 

 

Pani Jola Dolata przedstawiłam zmiany w planie profilaktyczno- wychowawczym, w tym 

roku szkolnym uwaga będzie zwrócona na kompetencje dzieci, kompetencje społeczne, 

matematyczne oraz wychowanie patriotyczne jak również wprowadzona będzie profilaktyka 

uzależnień, w ramach grup wiekowych będą prowadzone określone programy. Nasze dzieci 

jak i my rodzicie będziemy proszeni o wypełnianie ankiet, które będą do nas kierowane.  

 

Pani Jola zachęca nas również, co wolontariatu, chętni rodzicie mogą się do pani Joli 

zgłaszać.  

 

   

 

     

 

Ad. 3. Na spotkaniu przystąpiono do wyboru władz rady. Spośród zebranych przedstawicieli 

rad oddziałowych rodziców wyłoniono następujących kandydatów do władz Rady Rodziców: 

 

- p. Bernadeta Bukowska 

- p. Wioletta Sobańska  

- p. Magdalena Trzepla 

- p. Grzegorz Ciesiun 

- p. Marta Radomska  

 

 

Została powołana Komisja Skrutacyjna w skład, której weszli: 

 

 - p. Adam Szymański 

 - p. Bożena Uśnicka 

 - p. Agnieszka Bartosz 

  

Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku, którego większością głosów 

wybrano prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/20 w następującym składzie: 

 

- p. Magdalena Trzepla - przewodnicząca Rady Rodziców  

- p. Grzegorz Ciesiun zastępca przewodniczącego Rady Rodziców  

- p. Wioletta Sobańska - skarbnik Rady Rodziców  

- p. Marta Radomska - sekretarz Rady Rodziców. 

 

Jednogłośnie wyłoniona została Komisja Rewizyjna. W skład, której weszły: 

 

 - p. Małgorzata Konofalska 

 - p. Urszula Pietruszka 

 

Powołany został też zespół do kontroli, jakości obiadów, w skład, którego weszli: 
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  -p. Elzbieta Ulańczyk 

  -p. Grzegorz Kański 

 

 

 

Ad. 4. Na wspólnej dyskusji wśród rodziców pojawiły się następujące tematy: 

   

       - w dalszym ciągu utrzymujemy zwroty ze składek na RR  

       

      - zgłoszono problemy organizacyjne w klasach III, mamy dwie klasy trzecie jedna jest 

integracyjna i tam może być do 20 dzieci w klasie oraz klasa nieintegracyjna do której 

dołączono dzieci integracyjne i klasa stała się klasą włączająca.  

 

       - wprowadzenie zmian do statutu szkoły odnośnie oceny z zachowania 

         

       -wyjścia klasowe – pozwolenie na uczestnictwo rodziców w wyjściach lub wycieczkach 

klasowych szczególnie w klasach gdzie wymagany jest więcej niż jeden opiekun a nikt z 

pracowników szkoły nie może wsiąść udziału.  

  

Harmonogram spotkań Rady Rodziców Szkoły  

      

Harmonogram spotkań RR na godzinę 17: 30 w następujących dniach: 

 

    13 listopada 

    18 grudnia  

    26 lutego   

    29 kwietnia  

    3 czerwca 

      

 

Konta RR 

 

 

1. Konto RR podstawowe. 

Konto podstawowe Rady Rodziców, na które powinna być kierowana dobrowolna składka. 

Nr konta 91 1020 5226 0000 6302 0589 7154 

W tytule przelewu należy wpisać dane ucznia: Imię nazwisko, klasa np. Jan Kowalski, 1c. 

W przypadku rodzeństw składka dla każdego dziecka powinna zostać opłacona osobno. 

2. Konto RR Świetlica. 

Konto Rady Rodziców, na które wpływają dobrowolne składki przeznaczone wyłącznie na 

wydatki świetlicy. 

Nr konta 51 1020 5226 0000 6102 0589 7196 

W tytule przelewu należy wpisać dane ucznia: Imię nazwisko, klasa np. Jan Kowalski, 1c 

W przypadku rodzeństw składka dla każdego dziecka powinna zostać opłacona osobno. 

 

Mamy też inne konta na „Pomoc materialną” i „Konto celowe” 
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Zadania do wykonania przez RR. 

 

1. Zaopiniowanie propozycji dni wolnych od zajęć wychowawczo-dydaktycznych.  

2. Zgłoszenie uwag, propozycji do Statutu Szkoły  

3. Zgłaszanie propozycji na efektywniejszą zbiórkę na konto RR (na zebraniu została 

zgłoszona propozycja żeby kwoty na konto RR zbierał skarbnik z RR klasowej)  

4. Zgłaszanie propozycji na sponsorowane statuetkę z ramienia RR zamiast tej za 

frekwencję  

5. Do zaopiniowania propozycja nowej firmy dla grupowych zdjęć klasowych – cena 

taka sama jak poprzedniej firmy, ale w gratisie zabawa karnawałowa  

 

 

Pytania do dyrekcji szkoły  

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała                                                                       Zatwierdziła  

 

Marta Radomska                                                               Magdalena Trzepla 

Sekretarz RR                                                                    Przewodnicząca RR 


