
Bezrzecze, dnia 24.09.2020r. 

 

Sprawozdanie z pierwszego zebrania Rady Rodziców  

z dnia 24.09.2020 w roku szkolnym 2020/2021 

 

Dnia 24.09.2020 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców PSP Bezrzecze w roku 

szkolnym 2020/2021. Posiedzenie otworzył dyrektor szkoły Pan Jarosław 

Późniak oraz wicedyrektor Pani Małgorzata Bałuch. Podczas zebrania obecnych 

było 36 osób (lista obecności do wglądu u przewodniczącego RR). 

 

Tematyka zebrania: 

1. Podsumowanie działalności RR za rok 2019/2020. 

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

3. Ustalenie wysokości składki na RR w roku szkolnym 2020/2021. 

4. Zaopiniowanie kalendarza na rok szkolny 2020/2021. 

5. Pasowanie Pierwszoklasistów. 

6. Wybór firmy ubezpieczeniowej. 

7. Wybór fotografa szkolnego. 

8. Wolne wnioski. 

9. Podanie terminu następnego spotkania RR. 

Ad. 1 

Rada Rodziców podsumowała działalność za rok szkolny 2019/2020 oraz 

przedstawiła saldo na dzień 24.09.2020, które wynosi: 

25 975,50* 

 

*na konto RR w 2019/2020 wpłynęło                                        22 636, 00 

*wydatki                                                                                      7 429,98      

POZOSTAŁO                                                                          25 975, 50 

 



AD. 2 

Podczas posiedzenia RR odbyły się wybory nowego Prezydium RR. 

 

KANDYDACI DO RR: 

1. Małgorzata Matuszczak- Bartel       7d 

2. Patrycja Jurzysta - Żal                      8a 

3. Katarzyna  Zaremba                         8c 

4. Małgorzata Szewczuk                      8 b 

5. Adam Bukowski                               2a 

6. Kamila Jabłońska                             1c  

 

W skład RR  w roku szkolnym 2020/2021 weszli: 

1. Patrycja Jurzysta - Żal   ( 24 gł.)    Przewodnicząca RR 

2. Adam Bukowski             (19 gł.)     Zastępca przewodniczącego 

3. Kamila Jabłońska            (11 gł.)     Sekretarz 

4. Małgorzata Matuszczak- Bartel   (24 gł.)   Skarbnik   

 

KANDYDACI DO KOMISJI REWIZYJNEJ DO RR: 

1. Sylwia Łuszczak                                                0a 

2. Malwina Dąbska                                                 1d 

3. Marta Rzeszutek                                                 2c 

4. Wioletta Konieczyńska                                      7b 

 

W skład komisji rewizyjnej do RR  w roku szkolnym 2020/2021 weszli: 

1. Malwina Dąbska                            (28gł.)          Przewodnicząca 

2. Marta Rzeszutek                             (26gł.)        Sekretarz 

3. Sylwia Łyszczak                             (16 gł.)       Członek                

 

 



Ad. 3           

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

Składka obejmuję opłatę za rodzinę (bez względu na ilość dzieci 

uczęszczających do placówki).  

 Ad. 4 

Rada rodziców zaopiniowała kalendarz na rok szkolny 2020/2021. 

Ad. 5 

Pasowanie na pierwszoklasistę odbędzie się dnia 14.10.2020. 

Ad. 6 

Do szkoły wpłynęły dwie ofert z firm ubezpieczeniowych.  Wspólnie podjęto 

decyzję o wyborze firmy Aviva. 

Ad. 7 

Wybrano  fotografa szkolnego - Zakład  fotografii reportażowej  

„Foto Praktyka”, do rudnia 2020 r.  

Ad. 8 

 system oceniania (skala 1-6)- rodzice zwrócili się z prośbą do dyrekcji 

szkoły  o  przeanalizowanie systemu oceniania w skali 1-6, 

 ilość kartkówek – rodzice poruszyli kwestię kartkówek  po zwolnieniu 

lekarskim ucznia oraz karnych  kartkówek w klasach, 

 obiady(system płatności)- rodzice zwrócili się z zapytaniem do dyrekcji 

szkoły o możliwość dofinansowania obiadów przez Gminę,  

 przerwy obiadowe – rodzice zwrócili się z prośbą o uaktualnienie  godzin 

korzystania ze stołówki szkolnej (zbyt wczesne godziny posiłków), 

 lekcje religii w klasach starszych- zgłoszono problem zachowania 

nauczyciela  podczas lekcji religii w klasach starszych, 

 przerwy dla młodszych klas- rodzic klas młodszych poprosił o zwrócenie  

uwagi na ilość kadry podczas przerw oraz bezpieczeństwa dzieci na placu 

zabaw podczas przerw, 



 ciężar plecaków- została poruszona waga plecaków dzieci, poproszono o 

możliwość wydzielania miejsca w klasach na podręczniki dla dzieci, 

 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. 

 

Ad. 9 

Termin następnego spotkania Rady rodziców 19.11.2020 r. godz. 17.30. 

 

 

Protokołowała Kamila Jabłońska, zatwierdziła Patrycja Jurzysta-Żal 


