
Bezrzecze, dnia 23.09.2021r. 

 

Sprawozdanie z pierwszego zebrania Rady Rodziców 

z dnia 23.09.2021 w roku szkolnym 2021/2022 

 

Dnia 23.09.2021 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców PSP Bezrzecze w roku 

szkolnym 2021/2022. Posiedzenie otworzył dyrektor szkoły Pan Jarosław 

Poźniak. Podczas zebrania obecnych było  osób 25  (lista obecności do wglądu  

u przewodniczącego RR). 

 

Tematyka zebrania: 

1. Podsumowanie działalności RR za rok 2020/2021. 

2. Wybory nowego Prezydium RR oraz komisji rewizyjnej do RR. 

3. Ustalenie wysokości składki na RR w roku szkolnym 2021/2022. 

4. Zaopiniowanie kalendarza na rok szkolny 2021/2022. 

5. Wybór firmy ubezpieczeniowej. 

6. Wybór fotografa szkolnego. 

7. Wynajem sali gimnastycznej. 

8. Wolne wnioski. 

 

Ad. 1 

Rada Rodziców podsumowała działalność za rok szkolny 2020/2021 oraz 

przedstawiła saldo na dzień 23.09.2021 r., które wynosi: 14 947,06* 

 

*na konto RR w 2019/2020 wpłynęło                                         4440,00 zł   

*wydatki                                                                                    15 657,94 zł   

POZOSTAŁO                                                                          14 947,06 zł    

 

 



AD. 2 

Podczas posiedzenia RR odbyły się wybory nowego Prezydium RR. 

 

KANDYDACI DO RR: 

1. Małgorzata Matuszczak- Bartel                                   8d 

2. Małgorzata Wnęt                                                          3c 

3. Adam Bukowski                                                           3a 

4. Kamila Jabłońska                                                         2 c  

 

W skład RR  w roku szkolnym 2021/2022 weszli: 

1. Adam Bukowski                               (25gł.)    Przewodniczący RR 

2. Małgorzata Wnęt                              (25gł.)     Zastępca przewodniczącego 

3. Kamila Jabłońska                              (25 gł.)   Sekretarz 

4. Małgorzata Matuszczak- Bartel         (25gł.)    Skarbnik   

 

KANDYDACI DO KOMISJI REWIZYJNEJ DO RR: 

1. Marcin Hawełka                                                                8c                                              

2.  Marcin Bogdanowicz                                                       2d 

3. Aneta Karbowska – Soćko                                                4c 

 

W skład komisji rewizyjnej do RR  w roku szkolnym 2021/2022 weszli: 

1. Marcin Hawełka                                         (25gł.)      Przewodniczący 

2. Marcin Bogdanowicz                                 (25gł.)      Sekretarz 

3. Aneta Karbowska- Soćko                          (25gł.)       Członek                

 

 

 

 

 



Ad. 3           

W tym roku szkolnym składka na Radę Rodziców wynosi 80 zł.  

Składka obejmuję opłatę za jedno dziecko (bez względu na ilość dzieci 

uczęszczających do placówki).  

 Ad. 4 

Rada rodziców zaopiniowała pozytywnie kalendarz na rok szkolny 2021/2022. 

Od dnia 27.09.21 r. zostanie przywrócona kontrola dostępu do szkoły. 

Nastąpią zmiany w planie od dnia 04.10.21r. 

Ad. 6 

Do szkoły wpłynęły dwie ofert z firm ubezpieczeniowych.  Wspólnie podjęto 

decyzję o wyborze firmy Aviva. 

Ad. 7 

Nie wybrano fotografa szkolnego. 

 

Ad. 8. 

Wpłynęły dwa zapytania o wynajem sali gimnastycznej  przez Rytmix i Gminny 

Klub Sportowy Mierzyn. Prośba została pozytywnie rozpatrzona przez Radę 

Rodziców. 

Ad. 8  

Wolne wnioski: 

 ilość kartkówek – rodzice poruszyli kwestię kartkówek  po zwolnieniu 

lekarskim ucznia oraz ilości  kartkówek w tygodniu, 

 przerwy obiadowe – rodzice zgłosili problem z jadłospisem w stołówce 

( jadłospis faktyczny nie zgodny z wydawanym), 

 podręczniki on-line dla klas 4-8 (linki) - rodzice klas starszych zwrócili 

się z zapytaniem o możliwość korzystanie przez dzieci z podręczników 

online lub podanie ewentualnych linków do pracy  z podręcznikiem 

 w domu, 



 rodzice, zwrócili się z prośbą o możliwość przesunięcia noszenia 

mundurków o miesiąc, 

 rodzice klas starszych zwrócili się z prośbą o umożliwienie dzieciom 

łatwiejsze zdobywania plusów  za aktywność uczniów, 

 dofinansowanie zerówek prze RR - jest możliwe przy wpłatach rodziców, 

 został uszczegółowiony temat noszenia mundurków szkolnych - biała, 

granatowa lub niebieska/błękitna koszulka polo lub T-shirt - granatowy 

lub niebieski/błękitny lub sweterek – granatowy lub czarny (z logo szkoły 

na lewej piersi), 

 rodzice zgłosili problem z ławkami w sali nr 27, 

 rodzice poruszyli kwestię bezpiecznej drogi dzieci do i ze szkoły, 

 został poruszony problem z organizacją w świetlicy, możliwości 

udostępnienia dodatkowej sali dla dzieci, 

 siłownia - dziecko o wzroście poniżej 140 cm nie może samo  używać 

sprzętu na siłowni. 

  

 

 

 

 

 

 

 


