
Wrocław, 22.09.2022 r. 

Protokół ze spotkania z przedstawicielami Rady Rodziców  

 W dniu 22.09.2022 roku w Szkole Podstawowej nr 66 we Wrocławiu odbyło się spotkanie 
obecnych przedstawicieli Rady Szkoły z przedstawicielami Rady Rodziców z poszczególnych klas oraz  
z Panią Dyrektor Lucyną Półrolniczak. 

Na spotkaniu zostały omówione następujące kwesIe: 

⎯ sprawozdanie z budżetu z poprzedniego roku szkolnego, ile zostało zebranych funduszy,  
na co zostały one wydane oraz ile zostało na kolejny rok szkolny, sprawozdanie przedstawiała 
Skarbnik Rady Szkoły Justyna Szczotok; 

⎯ wybór osób do nowej trójki Rady Szkoły, w ramach głosowania wybrano: przewodniczącą 
Patrycję Suszkiewicz (17 osób głosowało za), skarbniczkę Justynę Szczotok (19 osób głosowało 
za) i sekretarza Agnieszkę Szczutkowską (16 osób głosowało za); 

⎯ ustalenie rocznej stawki na Radę Szkoły w wysokości 50 zł/rok/dziecko (18 osób głosowało 
za); 

⎯  wybór osób do Komisji Rewizyjnej (2 osoby), wybrano przewodniczącą Magdalenę Janusik 
(20 osób głosowało za) i Michała Sadyś (20 osób głosowało za);  

⎯ zorganizowanie Dnia Nauczyciela w szkole, propozycja kosza prezentowego do pokoju 
nauczycielskiego sprezentowanego przez Radę Szkoły, sprawa do przedyskutowania na grupie 
założonej na WhatsApp; 

⎯ organizacja imprez w roku szkolnym m. in. Bieg Herbera – 26.10.2022 r. (zorganizowanie 
nagród dla poszczególnych klas, ustalenie kto się tym zajmie), czas na przesłanie propozycji 
nagród do dnia 05.10.2022 r.; 

⎯ zorganizowania regału wymiany, podlegałoby to na tym, iż zostawiamy niepotrzebne, ale  
w dobrym stanie np. książki, a w zamian możemy zabrać coś co nas zainteresuje, bądź 
możemy tylko zostawić albo tylko zabrać, inicjatywa ta będzie koordynowania przez 
przedstawicieli z klasy 1C; 

⎯ doposażenia świetlic m. in. w gry i inne rzeczy zgłoszenie przez Panie wychowawczynie i Panie 
ze świetlicy, zakup w ramach Rady Rodziców, chęć zakupu zgłosili przedstawiciele klasy 1 A  
i 1C; 

⎯ odbierania dzieci bezpośrednio z sali przez Rodziców, na tą chwilę nie jest to możliwe i będą 
to nadal robiły osoby z porIerni; 

⎯ stroju na zajęcia z w-f, a konkretnie białej koszulki, problem dotyczy szczególnie klas 
pierwszych, wymóg białej koszulki wynika z ustaleń nauczycieli w-f i regulaminu szkoły; 

⎯ egzaminów na koniec 8 klasy (poruszono kwesIę zapisu odnośnie tego, ze jeżeli oceniający 
uzna, że pismo dziecka jest nie czytelne może nie oceniać takiej pracy, należy w tym 
przypadku pomyśleć o orzeczeniu lekarskim, w którym byłby zapis iż dziecko ma problemy z 
czytelnym pisaniem); 



Głos zabrała również Pani Dyrektor, która: 

⎯ przypominała o nieobowiązkowym ubezpieczeniu w wysokości 50 zł. Każdy ze skarbników klas 
do 28.09.2022 r. ma obowiązek przesłania całej zebranej kwoty na konto skarbnika Rady 
Szkoły oraz dostarczyć listę dzieci do sekretariatu szkoły; 

⎯  poinformowała o problemach kadrowych w szczególności brak nauczyciela z matematyki  
i świetlicy; 

⎯ poinformowała o zmianach w statusie szkoły, w którym został umieszczony zapis odnośnie 
pracy zdalnej jeżeli temperatura w klasach obniży się do 15 °C. 

Ustalono kolejny termin spotkania na 24.11.2022 r. godz. 17.00. 

Protokół sporządziła 

Agnieszka Szczutkowska 

                                                                                                                                            (Protokolantka) 

  

   

 


