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Rada Rodziców 

przy Szkole Podstawowej nr 9 

50-505 Wrocław, ul. Nyska 66   

         

 

  

 

 

Protokół nr 2/2020-21 

 

z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 10 lutego 2021 roku 

 

 

Porządek spotkania: 

 

1. Powitanie zebranych rodziców. 

2. Omówienie tematów  bieżących  

 

 

 

 

Ad. 1  Przewodnicząca RR Szkoły Magdalena Trzepla powitała zebranych przedstawicieli 

oddziałowych Rad Rodziców. Spotkanie odbyło się online za pomocą platformy Teams. Na 

zebraniu obecni byli przedstawiciele rodziców z 13 klas (reprezentowano klasy: IC, IIA, IIB, 

IIC, IVA, VB, VIB, VIC, VID, VIIA, VIIC, VIIIB, VIIIC). Ilość obecnych rodziców 

stanowiła qworum RR Szkoły.  

.  

 

Ad. 2. Poruszone tematy na zebraniu 

 

 

Konkurs na logo RR Szkoły 

 

    Ustaliliśmy, że w tym półroczu uruchomimy konkurs na logo. Będzie to konkurs 

kierowany do całych rodzin dzieci uczących się w szkole. Przewodnicząca RR nakreśli 

wstępnie regulamin konkursu i wyśle do RR Szkoły celem udogodnienia. Po ogłoszeniu 

rozpoczęcie konkursu ( droga Librus, wychowawcy i rodzicie) uczestnicy będą mieli czas do 

końca kwietnia na przesłanie swoich propozycji. Ustaliliśmy trzy grupy które będziemy 

oceniać. Przegłosowaliśmy nagrody w poszczególnych grupach i tak: 

  Klasy  I-III  - karnet dla rodziny do ZOO ( może się uda z nocnym zwiedzaniem) 

  Klasy IV-VI – talon za 150zł na zakupy w Empik.  

  Klasy VII-VIII – talon za 150zł na zakupy w Empik. 

 

Nagroda w miejsce nagrody za frekwencję 
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 Na spotkaniu uzgodniliśmy, że do końca roku musimy wybrać nagrodę  do zdobycia 

przez uczniów a sponsorowane przez RR Szkoły, żeby móc na początku przyszłego roku 

szkolnego przedstawić regulamin jej zdobycia. 

Prośba do wszystkich rodziców o zgłaszanie pomysłów na nagrodę.   

 

 

Obiady – nowy przetarg 

 

Bazując na doświadczeniach z poprzedniego przetargu, ponownie rodzice  chcą spróbować 

zmienić firmę dostarczająca obiady. Ponownie wystąpimy do dyrekcji o zgodę, żeby członek 

RR Szkoły brał udział w przygotowaniu i wyborze firmy cateringowej. Będziemy tez 

pracować nad poprawa zapytania ofertowego.  

 

Prosimy o zebranie informacji wśród rodziców w klasie czy są chętni rodzice prawnicy lub 

znający przepisy przetargowe  skłonni do pomocy.  

 

Dwuzmianowość  

 

 

  Rodzicie potwierdzili, że w drugim półroczu plan został zmieniony zgodnie z sugestia z 

naszego wrześniowego spotkania. Prośba do dyrekcji, żeby w nowym roku szkolnym również 

planować lekcje w taki sposób.   

 

 

Lekcje religii 

 

  Do tej pory nic się nie zadziało w kwestii zmniejszenie lekcji religii do 1 godziny 

tygodniowo. Dlatego też uzgodniliśmy, że jak najszybciej sformułujemy pismo i po 

wspólnym uzgodnieniu wyślemy je do Biskupa.  

Zgodnie z ustaleniami z wrześniowego zebrania, przeprowadzona została ankieta wśród 

rodziców wszystkich klas i zdecydowana większością głosów rodzicie poprali pomysł 

zmniejszenia lekcji religii do 1 godziny tygodniowo.  

 

 Propozycja pisma została wysłana do RR Szkoły przez Przewodnicząca zebraniu. Żeby 

wzmocnić pismo wśród nauczycieli będzie przeprowadzona ankieta, z pytaniem czy chcą z 

nami się pod min podpisać.      

 

 

 

Zadania do wykonania przez RR. 

 

1. Stworzenie propozycji regulaminu do konkursu na logo RR  

2. Stworzenie pismo o zmniejszenie lekcji religii do 1 tygodniowo 

3. Wybranie innej nagrody niż ta za frekwencję  

 

 

 

 

Protokołowała                                                                       Zatwierdziła  

 

Marta Radomska                                                               Magdalena Trzepla 

Sekretarz RR                                                                    Przewodnicząca RR 


