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Protokół z zebrania Rady Rodziców 

Nr II-2021/2022  

Szkoły Podstawowej  

w Nowej Iwicznej 

 

   Dnia 17 marca 2022 r. o godz. 18
00

 w Nowej Iwicznej przy ul. Krasickiego 56 odbyło się zebranie 

Rady Rodziców  Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej.  

 

1. Obecni na Posiedzeniu: według załączonej listy obecności. 

 

2. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Aneta Trzaska- Lewandowska która 

przedstawiła porządek obrad: 

 

1. Rozpoczęcie obrad Rady. 

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Rodziców i zdolności do 

podejmowania uchwał. 

3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania. 

5. Weryfikacja stanu Rady Rodziców i jej organów. 

6. Współpraca z pozostałymi organami szkoły: 

1. Dyrektor, 

1. współpraca z firmami zewnętrznymi, 

2. Prezentacje, seminaria itd. 

3. Współpraca z nauczycielami, 

4. Osoba dozorująca szkołę, 

2. Rada Pedagogiczna, 

3. Samorząd Uczniowski. 

7. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w I semestrze w roku szkolnym 2021/2022 

8. Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w I semestrze w roku szkolnym 

2021/2022 – zatwierdzenie planu budżetu  

9. Współpraca z Piaseczyńskim Porozumieniem Rad Rodziców. 

10. Sprawy bieżące. 

- boisko szkolne - opłaty 

- nowi uczniowie z Ukrainy 

11. Zamknięcie zebrania. 

 
3. Po rozpoczęciu obrad stwierdzono prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Rodziców i przyjęto 

zaproponowany porządek bez głosu sprzeciwu.  

 

4. Zweryfikowano stan Rady Rodziców. 
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5. Zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. 

 

6. Przewodnicząca Rady Rodziców przedstawiła w skrócie działalność Rady Rodziców w I semestrze 

w  roku szkolnym 2021/2022 

 

7. Skarbnik Rady Rodziców – przekazał informację dotyczącą wpłat.  

Budżet w poszczególnych latach przedstawiał się następująco: 

- 2019/2020 – kwota 10.737,37 zł. 

- 2020/2021 – kwota 9.303,19 zł. 

- 2021/2022 – kwota 11.600,00 zł.  

 

Przekazano ponownie prośbę o przesyłanie mailingu do rodziców z przypomnieniem oraz 

zachęceniem do dokonywania regularnych wpłat.  

 

8. Sprawy bieżące – wolne wnioski: 

 Poruszony został temat programów zajęć dodatkowych : 

- należy zaktualizować plan tych zajęć na stronie szkoły  

- nauczyciele powinni zgłaszać zapotrzebowanie na organizację zajęć dodatkowych 

 

 Zgłoszono problem z poziomem nauki języka anielskiego w szkole – dzieci korzystają z 

dodatkowych zajęć, korepetycji aby nadrobić zaległości. Propozycja doboru nowego 

podręcznika.  

 

 Zgłoszono prośbę o nowy etat i przywrócenie języka hiszpańskiego jako języka dodatkowego  

 

 Zgłoszono problem z powstającymi zaległościami w programie nauczania ze względu na 

częste nieobecności nauczycieli i zastępstwa 

 

 Poruszono temat asystenta nauczyciela – wg nowej spec ustawy 

 

 Zgłoszony został problem z brakiem odpowiedniej ilości lektur dla wszystkich uczniów w 

bibliotece szkolnej. 

 

 Internetowa strona Szkoły „WWW” – otrzymaliśmy informację, że w najbliższym czasie 

wszystkie Szkoły na terenie gminy będą miały przygotowane strony wg jednego projektu. 

 

 Przekazano informację od Dyrekcji dotyczącą rejonizacji przyjęć do Szkoły celem 

zmniejszenia ilości uczniów w poszczególnych klasach. 

 

 Przekazano informację dotyczącą ujednolicenia Regulaminu Szkoły.  

 

 Przekazano prośbę aby nauczyciele zapoznali się ze statutem Szkoły.  

 

 Zgłoszono problem z zajęciami z informatyki – wystawianie ocen, poprawianie ich i 

obniżanie. 

 

 Ze względu na zgłoszony problem z niedozwolonymi zachowaniami nauczycieli świetlicy 

szkolnej oraz pojawiającymi się skargami zarówno na nauczycieli dużej i małej świetlicy. 

Przekazano informację do  kierownika świetlicy.  

 

 Obiady szkolne – zgłoszono problem z jakością, smakiem. Poproszono o możliwość 

spróbowania wybiórczo kilku obiadów. Celem zweryfikowania zgłoszonego problemu. 

Młodsze dzieci nie zdążają zjeść obiadu w wyznaczonym czasie – prośba o ustalenie 

dłuższych przerw na posiłek.  
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 Petycja w sprawie boiska szkolnego i opłat za korzystanie. 

 

 Bal ósmoklasisty – prośba o pilna informację (do końca marca )dotyczącą realizacji balu, jakie 

można zaoferować zajęcia dla integracji uczniów.  

 Wycieczki szkolne – dofinansowanie z funduszu Rady Rodziców do 50% kwoty – reszta z 

budżetu klasowego. 

 Propozycja przygotowania materiałów pomocniczych – informacyjnych o naszej szkole dla 

rodziców dzieci z Ukrainy. Organizacja spotkania informacyjnego.    

 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała:                                                                            Przewodnicząca  Rady Rodziców 

Kinga Frynas        Aneta Trzaska - Lewandowska 

 

 

1. Zał. Lista obecności. 


