
Wrocław 09.09.2021 

 

Sprawozdanie z pierwszego zebrania Rady Rodziców, SP66, Rok szkolny  
2021/2022 

 
 

1. Wybór trójki Szkolnej Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej, 
 W drodze głosowania ustalono skład: 
  Szkolnej Rady Rodziców: 

 Przewodniczący: Patrycja Suszkiewicz, klasa 6a, 

 Skarbnik: Justyna Szczotok, klasa 4a, 

 Sekretarz: Joanna Klima, klasa 1b, 
Komisji Rewizyjnej: 

 Przewodniczący: Agnieszka Przewirska, klasa 2a, 

 Członek: Magda Janusik, klasa 3a, 

 Członek: Przemysław Pasierski, klasa 4b, 
. 

2. Ubiegłoroczni członkowie RR opowiedzieli o dotychczasowych metodach i rodzajach działań 
podejmowanych przez RR. Omówiono zarządzanie funduszami RR i przedstawiono raport 
finansowy za poprzedni rok szkolny 2020/2021. 
 

3. Obecna na spotkaniu Pani Dyrektor Zespołu Szkolno  - Przedszkolnego nr 22 Lucyna 
Półrolniczak podsumowała ubiegły rok i podziękowała za zaangażowanie wszystkich rodziców 
w sprawy szkolne i pracę RR. 
 

4. Podczas zebrania ustalono w drodze głosowania stawkę składki na fundusz Szkolnej Rady 
Rodziców w kwocie 45zł od każdego dziecka uczęszczającego do SP nr 66.  
 
Składka płatna do dnia 30 października 2021 roku. Prosimy Skarbników poszczególnych 
klas o zebranie wpłat od rodziców w swoich klasach i przekazanie ich do Szkolnej Rady 
Rodziców. Numer konta do wpłaty zostanie Państwu przekazany w kolejnym ogłoszeniu. 
 

5. Przekazano informację na temat ubezpieczenia NNW uczniów,  Firma INTERISK - w kwocie 
48zł od dziecka 
 
Prosimy Skarbników poszczególnych klas o zebranie wpłat od rodziców w swoich klasach i 
przekazanie ich do Szkolnej Rady Rodziców do dnia 30 września 2021 roku. Numer konta do 
wpłaty również zostanie Państwu przekazany w kolejnym ogłoszeniu. 
 

6. Rozmawiano o Programie Profilaktyczno - Wychowawczym funkcjonującym w SP nr 66. 
Przedstawienie programu rodzicom w plikach szkoły po 15 września. 
 

7. Pani Dyrektor poinformowała obecnych na RR o projekcie WBO nr 245 - dotyczącym 
przebudowy i zagospodarowania terenów zielonych wokół Przedszkola nr 27 z naszego ZSZ 
nr 22. Obecni na RR przedstawiciele rodziców dzieci z wyżej wymienionego przedszkola 
zwrócili się do całej społeczności szkolnej z prośbą o wsparcie i czynne wzięcie udziału w 
głosowaniu na tenże projekt. Potrzeba ponad 2 tys. głosów, aby projekt przeszedł do etapu 
realizacji. Głosowanie odbędzie się w dniach 24.09. - 11.10.21. Serdecznie prosimy 
wszystkich o wsparcie tej inicjatywy.  
 

8. Omówiono imprezy szkolne wspierane również z funduszu Szkolnej Rady Rodziców, które 
będą się odbywały w obecnym roku szkolnym, np.: 

 Festyn Przedszkony w dniu 24,09.21 

 Bieg Herberta w dniu 26.10.21 

 Festyn Szkolno - osiedlowy GRAMY DLA MAMY z okazji dnia Matki w dniu 
11.06.2022 



9. Omówiono nagrody i sposób ich finansowania z funduszy zebranych ze składek Szkolnej 
Rady Rodziców. Przykład najbliższe rozwiązanie konkursu plastycznego "Wspomnienia z 
wakacji". Szkolna Rada Rodziców funduje ze składek nagrody w trzech grupach wiekowych: 
klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8. Trzy główne nagrody - bony do Empiku w kwocie 30zł, 
pozostałe wyróżnienia to bony do kina.  
 

10. Ustalono, że na stronach SP 66 zostanie założona zakładka dotycząca działalności Szkolnej 
Rady Rodziców, wraz z wszelkimi dokumentami i sprawozdaniami, tak aby Państwo jako 
rodzice mieli na bieżąco wgląd w działalność RR. 
 

11. Ustalono, że w czerwcu roku 2022 będzie wybierany ubezpieczyciel dzieci na kolejny rok 
szkolny, wraz z ustaleniem składki. 
 

12. Pani Dyrektor poinformowała o remontach, które w najbliższych dniach rozpoczną się w 
naszej szkole. Dotyczyć będą one min: remontu klatki schodowej wraz z poręczami, remontu 
korytarza głównego, pokoju nauczycielskiego i sal nr 25 i 26 w kwocie 196 tys brutto. 
Jednocześnie będą remontowane piwniece z szatniami i przedsionkiem sali gimnastycznej w 
kwocie 130 tys zł. 
 

13. Otrzymaliśmy również informację że wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpatrzył 
pozytywnie projekt wybudowania pełnowymiarowej sali gimnastycznej w naszej szkole, 
planowane do oddania na rok 2024. 
 

14. Numer konta do wpłat składek na fundusz Szkolnej Rady Rodziców zostanie przekazany 
Państwu w innym ogłoszeniu w najbliższym czasie. 
 

15. Ustalono kolejne zebranie Szkolnej Rady Rodziców na dzień 04.11.2021 godzina 17.00. 
Jeżeli ktoś ma jakieś propozycje, pomysły lub problem do zgłoszenia to serdecznie 
zapraszamy na kolejne zebranie wszystkich rodziców, nie tylko przedstawicieli Trójek 
Klasowych. Szkolna Rada Rodziców jest otwarta na współpracę z każdym z Państwa. 

 

Sporządziła: 

Joanna Klima 


