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Rada Rodziców 

przy Szkole Podstawowej nr 9 

50-505 Wrocław, ul. Nyska 66   

         

 

  

 

 

Protokół nr 2/2019-20 

 

z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 13 listopada 2019 roku 

 

 

Porządek spotkania: 

 

1. Powitanie zebranych rodziców. 

2. Omówienie zgłoszonych spraw 

3. Omówienie i zaopiniowanie Planu Finansowego RR na 2019/2020 rok  

4. Zakończenie spotkania 

 

 

 

Ad. 1.Przewodnicząca RR Szkoły przywitała rodziców i przedstawiła plan przebiegu 

spotkania. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 15 klas. Obecność w załączniku nr 1. 

 

Ad. 2. Podczas zebrania  poruszono następujące tematy: 

 

 Modernizacja monitoringu w szkole  
 

     Szkoła przystępuje do modernizacji monitoringu, nie są jeszcze znane szczegóły zmian, 

obecnie dyrekcja wystąpiła do nas o zaopiniowanie potrzeby.  

Po zliczeniu głosów jednogłośnie RR wydała opinie pozytywną.    

 

Korzystanie z telefonów komórkowych 

 

Ze strony szkoły zgłoszono problem, korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych 

podczas lekcji, sprawdzianów czy konkursów. Ponieważ pracownicy szkoły nie chcą zabierać 

telefonów, żeby potem nie być posadzonym o uszkodzenie aparatu zaproponowane zostało 

inne rozwiązanie, które na spotkaniu zaakceptowaliśmy, a mianowicie: 

 

  Gdy dziecko zostanie przyłapane na nieuzasadnionym użyciu telefonu, będzie musiało na 

czas do końca lekcji położyć telefon na biurku nauczyciela a po lekcji wraz z nauczycielem 

uda się do dyrekcji i tam włoży telefon do koperty zaklei i odłoży. Telefon będzie mógł 

odebrać rodzic, dziecko otrzyma uwagę do dziennika.  
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Statut szkoły 

 

 Prośba o zgłaszanie zmian do statutu szkoły. Na chwile obecną zgłoszona została zmiana 

dotycząca oceny z zachowania, polegająca na tym że uczeń, który jest agresywny i bierze 

udział w bójkach nie może mieć oceny dobrej i wyższej.  

 

Fotograf 

 

Przeprowadzona została dyskusja odnośnie robienia zdjęć klasowych, rodzice skrytykowali 

zdjęcia robione przez dotychczasowego fotografa  ze względu na jakość, cenę oraz termin. 

Padła sugestia  możliwości fotografowania dzieci na tle budynku szkoły lub innym miejscu w 

plenerze. Temat będzie procesowany po zdobyciu informacji na temat zawierania umowy z 

fotografem.  

 

 

 Strona RR szkoły 

 

Na zebraniu omawiana była  wysłana wcześniej propozycja nowej strony dla RR, nowa strona 

jest atrakcyjna ale wymaga corocznych opłat abonentowych. Zmiana strony została poddana 

głosowaniu, na bazie którego pozostajemy przy obecnej stornie. Administrowaniem strony 

zajmie się Łukasz Naja. 

 

Aktywacja zbiórki lektur  

 

Rozpoczynamy akcję przynieś do biblioteki niepotrzebne lektury. Jeżeli ma ktoś z domu 

lektury, które już nie będą potrzebne to niech przyniesie je do biblioteki szkolnej.  Temat do 

przekazania na zebraniach klasowych. 

 

 

Zbieranie składek na RR szkoły  

 

Ustalone na zebraniu zostały dwa sposoby zbierania funduszy na RR Szkoły. Fundusze 

zbierać powinni Skarbicy klasowi a potem jednym przelewem wpłacić powinni na konto RR, 

wpłata indywidualna to druga ścieżka.  

Szukamy tez możliwych form sponsorowania RR Szkoły, prośba o rozpowszechnienie w 

klasach.  

 

Obiady 

 

Na zebraniu przegłosowana pozytywnie została zmiana w składzie zespołu kontroli 

jakości obiadów. Obecny skład zespołu to”  

 

  -p. Elzbieta Ulańczyk 

  -p. Łukasz Naja 

 

Obecnie trwa kontrola jakości obiadów.  

Dodatkowo konieczna jest zmiana wymagań SWIZ. 
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Ad. 3. Skarbnik RR Szkoły Wioleta Sobańska przedstawiła nam rozliczenie budżetu za zeszły 

rok 2018/2019. 

 

 

 

Lp. Pozycja plan realizacja 

1. Kwiaty na początek roku/pasowanie 

pierwszoklasisty/dzień 

nauczyciela/zakończenie roku/inne 

okolicznościowe 

1.000 zł 730 zł 

2. 

Nagrody RR na zakończenie roku (w 

zamian za finansowanie tarcz dla 

pierwszoklasistów) 

600 zł 143,98 zł 

3. 
Statuetki RR na zakończenie roku 
(najwyższa średnia i frekwencję) 

780 zł 642,95 zł 

4. 
Upominki na Mikołajki/Tłusty 
Czwartek/Dzień dziecka 

2.700 zł 1.448, 26 zł 

5. Koszty obsługi bankowej 100 zł 9 zł 

6. 

Dofinansowania klasowe 20% od 
wpłaconych przez dany oddział 
środków; warunek min. zaangażowanie 
klasy na poz. 50% 

2.500 zł 299 zł 

7. 
książki do biblioteki 

 
3.200 zł 2.285,00 

8. dofinansowania do konkursów 1.000 zł 1.005,44 zł 

Suma 11.880 zł 6.795,44zł 

Wartość pozostała z poprzedniego roku 741,35 

Wartość  zebranych środków z roku 2018/2019 7.285,00 

Dodatki specjalne 

9. 
pomoce na wf 

 
2 000 zł 1.463,44 zł 

10. 
dofinansowania w przypadku trudnej 

sytuacji materialnej 
1.500 zł 2.285,00 zł 

Suma 3.500 zł 3.748,44 zł 

    

    

 

 

 

 

Oraz zaprezentowała plan finansowy na rok 2019/2020, omówiona została każdą pozycja z 

planu, a następnie zebrani przedstawiciele RR głosowali nad przyjęciem planu finansowego 

do realizacji. Większością ( 13 głosów) plan został przyjęty. 

 

 

Plan Finansowy RR Szkoły na 2019/2020 

 

LP. Pozycja kwota uwagi 

1. 

Kwiaty na początek 

roku/pasowanie 

pierwszoklasisty/dzień 

1.000 zł 
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nauczyciela/zakończenie 

roku/inne okolicznościowe 

2. 
Upominki na Mikołajki/Tłusty 

Czwartek/Dzień Dziecka 
3.700 zł 

 

3. Koszty obsługi bankowej 100 zł  

4. 
Statuetka RR za najwyższą 

średnią i 100% frekwencję 
975 zł 

 

5. 

Dofinansowanie klasowe 20% 

od wpłaconych przez dany 

oddział środków; warunek min. 

zaangażowanie klasy na poz. 

50% 

2.900 zł 

 

6. 

dofinansowania do konkursów i 

projektów 

1.200zł 

do realizacji w 

zależności od 

posiadanych 

środków ( wybrane 

6 konkursów) 

7. 

Statuetka/Nagroda Ambasadora 

SP 9 - za szczególne osiągnięcia 

uczniów z ósmych klas  
390 zł 

opcjonalne w 

zależności od 

posiadanych 

środków 

8. Książki do biblioteki 4.800 zł 

 Do realizacji w 

zależności od 

posiadanych 

środków 

9. Rezerwa  1.000zł  

Suma 16.065 zł  

Dodatkowe cele specjalne zbierane na odrębne konta: 

 

10. 

Pomoce do sal lekcyjnych 
specjalistycznych (np. 
geograficznej/historycznej itp.) 

1.000 zł 
 

11. 
Dofinansowania w przypadku trudnej 
sytuacji materialnej 

1.500 zł 
 

  2.500 zł  

 

 

 

 

 

Zadania do wykonania przez RR. 

 

1. Przekazanie pozytywnej opinii RR odnośnie modernizacji monitoringu .  

2. Zgłoszenie uwag, propozycji do Statutu Szkoły – wszelkie zgłoszenia wysyłamy 

do Agaty Masternak 

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

frekwencję  

4. Wybór fotografa, zgłaszanie propozycji.  

5. Administrowanie strona szkoły – Łukasz Naja 
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Pytania do dyrekcji szkoły  

 

1. Fotograf – na jakich zasadach jest wybierany, czy istnieje jakaś spisana umowa, 

na jakich zasadach możemy wybrać inna firmę. 

2. Zmiana SWIZ pod wybór dostawcy obiadów. 

3. Przyłączenie szkoły do akcji „Pozytywna uwaga” 

 

 

 

 

 

Protokołowała                                                                       Zatwierdziła  

 

Marta Radomska                                                               Magdalena Trzepla 

Sekretarz RR                                                                    Przewodnicząca RR 


