
Protokół nr 1/2022/23 z zebrania Rady Rodziców  

Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie  
  

 W dniu 13.09.2022 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada w 

Warszawie.  Uczestniczyli w nim:  

- delegaci klas   

- pan Marek Hampel (Dyrektor)  

- pani Katarzyna Browarska (Wicedyrektor)  

W przedmiotowym zebraniu były reprezentowane klasy: 6c, 3b, 7b, 4c, 6b, 6a, 2a, 4b, 3a, 8d, 5a, 1a, 5b, 2c,  

1c, 4a, 5c, 8b, 8c,   

  

  
Program zebrania:  

  

1. Omówienie wydatków i bilans środków finansowych zebranych w ramach składek na Radę 

Rodziców w roku szkolnym 2021/22. a) omówienie wydatków  

b) bieżący stan środków finansowych na starcie roku szkolnego 2022/23  

Wszyscy zainteresowani mają prawo do zapoznania się z wydatkowaniem i stanem środków finansowych 

zebranych przez społeczność szkolną w ramach składek na Radę Rodziców. Wszelkie ewentualne uwagi i 

wątpliwości powinny być przedmiotem otwartej i jawnej dyskusji.   

Rada Rodziców uprzejmie prosi o kierowanie pytań związanych z jej działaniami, ze szczególnym naciskiem 

na wydatki, bezpośrednio do osób wchodzących w jej skład oraz odpowiadających za zarządzanie pracami.  

  

2. Wybór składu zarządzającego pracami Rady Rodziców.  

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano skład osób prowadzących działania Rady Rodziców w roku 

szkolnym 2022/23, tj.:  

  

Józef Osiński – Przewodniczący   

Anna Zalewska -Walczyk – Wiceprzewodnicząca   

Adam Gajewski – Skarbnik   

Aleksandra Kaszewiak – Sekretarz  

  

Komisja rewizyjna: Marta 

Bujnik  

Mirosława Błażewicz  

  

  

  

3. Dyskusja i określenie wysokości składek zbieranych na cele związane z programami i zajęciami 

realizowanymi w roku szkolnym 2022/23.  

- Samorząd Szkolny – 10 zł/rok/dziecko (wpłaty zbierają skarbnicy klasowi, którzy następnie zebraną kwotę 

wpłacają na konto Rady Rodziców)  

- opieka nad zwierzętami – 5 zł/rok (pieniądze te zbierają skarbnicy klasowi i przekazują do Pani Marioli 

Kobus – nauczyciela biologii i geografii)  

- składka na Radę Rodziców – 100 zł/rok (kwota sugerowana; finalna wartość zależna wyłącznie od 

indywidualnych decyzji Rodziców);   

- składka na Radę Rodziców dla osób które mają w szkole troje i więcej dzieci – 60 zł/rok  

Klasy, które do 30.04.2021 wpłacą całość zadeklarowanej kwoty, mogą wystąpić o zwrot w wysokości 15% 

zadeklarowanej kwoty. Podanie w sprawie zwrotu ma być przekazane do Zarządu Rady Rodziców do końca 

roku szkolnego.   

- świetlica (dla Rodziców dzieci uczących się w klasach 1-3 i korzystających z opieki na świetlicy) – 10 

zł/mies.  



4. Kolejne zebrania Rady Rodziców  

Rada Rodziców ustaliła, że kolejne zebrania będą odbywały się w każdy kolejny pierwszy wtorek miesiąca o 

godz. 18. Termin kolejnego zebrania – 04.10.2022.  

O zebraniach Zarząd będzie przypominał drogą mailową, sms-em oraz przez FB.   

  

5. Wolne wnioski:  

Zgłoszono kolejny raz konieczność spisania regulaminu który będzie regulował ilości sprawdzianów i 

kartkówek w klasach   

Zgłoszono że dzieci nadal nie otrzymały kluczyków do szafek na książki  

  

Na zebraniu reprezentanci do Rady Rodziców mieli również możliwość porozmawiać z Panią Katarzyną 

odpowiedzialną za pracę stołówki w naszej szkole. Zgłoszone zostały do Niej uwagi i postulaty dotyczące 

żywienia dzieci. Pani Katarzyna zadeklarowała chęć dalszych rozmów aby wyeliminować wszelkie 

niedociągnięcia.   

  

Panel informacyjno-dyskusyjny prowadzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 

Listopada w Warszawie.  

  

1. Uchwalenie Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły  

W wyniku glosowania Rada Rodziców jednogłośnie uchwaliła przedmiotowy program.  

  

2. Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:  

W wyniku głosowania Rada Rodziców jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała harmonogram dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych.   

  

3. 55-lecie szkoły:  

Pan Dyrektor powiadomił nas o planowanych na dzień 01.06.2023 obchodach 55-lecia szkoły. Pan Dyrektor 

poprosił o udział Rady Rodziców w zorganizowaniu w/w uroczystości  

  

4. Fizyka:  

Pan Dyrektor przekazał informacje o trwającej rekrutacji dla nauczyciela fizyki.   

  

5. Kalendarz roku szkolnego – dodatkowe dni wolne od zajęć:  

31.10.2022, 4-5.05.2023, 26.05.2023, 09.06.2023, egzaminy 8 klas 23-25.05.2023  

  

  

Protokół sporządziła  

 Aleksandra Kaszewiak   

(Sekretarz Rady Rodziców)  

  

  


