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Wrocław, 13.09.2022 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW ZS NR 9 – NR 1 

 

Liczba obecnych: 25 osób (RR) + 2 reprezentantów Dyrekcji  

Zaproszeni goście, reprezentanci Dyrekcji ZS nr 9: pani Dorota Słowik, pani Anna Szczuraszek 

Sekretarz: Eliza Rudzińska 

 

1. Rozpoczęcie zebrania ( Aleksandra Kraus, dotychczasowa przewodnicząca). Oficjalne 

przywitanie gości oraz reprezentantów trójek klasowych. 

 

2. Przedstawienie wizji współpracy dyrekcji oraz grona pedagogicznego z RR (pani D. 

Słowik, pani A. Szczuraszek). Propozycje wspólnych projektów do realizacji: 

rewitalizacja dziedzińca szkolnego, rewitalizacja świetlicy, miejsca do odpoczynku dla 

dzieci w szkole, organizacja festynów i konkursów, organizacja obchodów 75.lecia SP 

45 w 2023r, stworzenie garderoby ze strojami na przedstawienia teatralne, 

ujednolicenie ubioru pocztów sztandarowych SP 45 i OSM 2, ożywienie witryny 

internetowej, wprowadzenie podręczników on-line podczas lekcji (aby odciążyć 

tornistry dzieci), wielowymiarowe docenianie osiągnięć uczniów (nie tylko za wynik na 

świadectwie), wykorzystanie używanych przedmiotów i materiałów remontowych 

pochodzących z prywatnych zasobów rodziców (zero waste). 

Prośba do rodziców, którzy mają do oddania materiały remontowe, zbędne 

meble lub asortyment łazienkowy o kontakt z dyrekcją poprzez Librus, wraz z 

załączeniem zdjęć oferowanych przedmiotów. Dyrekcja chętnie przygarnie to, co 

aktualnie może przydać się w szkole. 

 

3. Podsumowanie pracy RR w roku 2021/2022 i krótka analiza zrealizowanych oraz 

rozpoczętych projektów (Aleksandra Kraus): 

• Sadzenie kwiatów na dziedzińcu szkolnym (planowana kontynuacja) – koszt 

poniesiony przez rodziców uczniów zaangażowanych w akcję 

• Stworzenie kącika relaksu dla uczniów przy wejściu do szkoły jako prezent na 

Mikołajki dla klas IV-VIII – 6000zł 

• Gry planszowe i rekreacyjne jako prezent na Mikołajki dla klas I-III – 1000zł 

• Doposażenie Szkolnego Klubu Planszówek – 250zł 

• Budka z lodami na Dzień Dziecka – 2740zł 

• Różowa Skrzyneczka (prywatny wkład finansowy przewodniczącej RR) 

• Akcja charytatywna dotycząca wsparcia wrocławskiego hospicjum dla dzieci 

• Akcja dotycząca zbierania funduszy na obiady dla dzieci z Ukrainy - 7620zł 

• Sfinansowanie nagród – książek i dyplomów na koniec roku – 920zł 

• Rozpoczęcie akcji wymiany obecnego automatu wendingowego  z 

niezdrowym jedzeniem – na inny, zawierający zdrowe przekąski 

• Rozpoczęcie wdrożenia systemu „e-legitymacji”. 
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Składki, przeprowadzone akcje oraz darowizny rodziców i nauczycieli, pozwoliły na 

wydatki w łącznej kwocie ok. 18 600 zł. 

Stan konta RR na koniec roku 2021/2022: 7212 zł. 

Kwoty podano w przybliżeniu. Szczegółowe kwoty dostępne u skarbnika RR. 

Cieszymy się bardzo, ze dzięki wszystkim zebranym środkom i odpowiedniemu 

zarządzaniu finansami w roku ubiegłym, udało się zrealizować tak wiele dobrych 

projektów. Mamy nadzieję, że w tym roku rodzice uczniów ZS nr 9 obdarzą nas jeszcze 

większym zaufaniem, abyśmy mogli działać jeszcze bardziej kreatywnie i skutecznie. 

4. Podziękowanie za współpracę członkom RR w roku 2021/2022 (Aleksandra Kraus), 

rezygnacja z kandydowania na funkcję przewodniczącej w roku 2022/2023. 

Poinformowanie RR o piśmie, skierowanym do dyrekcji szkoły, zarzucającym A. Kraus 

niewłaściwe pełnienie obowiązków przewodniczącej RR. Cała obecna RR, z wyjątkiem 

jednej osoby, nie miała wiedzy o istnieniu, treści oraz o tym, kto był autorem pisma. 

Burzliwa dyskusja. 

Rada Rodziców jednogłośnie i stanowczo sprzeciwia się akceptacji praktyki 

polegającej na składaniu zarzutów w formie donosów, do organu, który nie jest 

uprawniony do ich rozpoznawania. Prawidłową ścieżką postępowania jest zgłoszenie 

zarzutów na zebraniu RR. Zarówno osoba, wobec której zarzucane są 

nieprawidłowości, jak i pozostali członkowie RR, muszą mieć możliwość 

ustosunkowania się do zgłoszonych zarzutów.  Zgodnie z obowiązującym prawem 

(ustawa Prawo Oświatowe), jedynym organem uprawnionym do podejmowania 

decyzji w odniesieniu do RR, jest sama RR i to do niej powinien wpływać wniosek w 

tym przedmiocie. Jeżeli wniosek złożony jest do innego organu, organ ten ma 

obowiązek przekierować go do RR. 

Konieczne jest określenie jasnych, uczciwych i zgodnych z prawem zasad postępowania 

wobec członków Rady Rodziców w ZS nr 9 (przewodniczący RR oraz dyrekcja). 

 

5. Wybory nowego Zarządu w Radzie Rodziców na rok 2022/2023. 

• Brak chętnych kandydatów na stanowisko przewodniczącego.  

W wyniku wspólnej analizy zaangażowania dotychczasowych członków RR, 

stanowisko przewodniczącej zaproponowano p. Joannie Fuchs, uzyskano 

zgodę kandydatki.  

Jednogłośnie zagłosowano ZA wyborem p. Joanny Fuchs. 

• Vice-przewodnicząca z ramienia OSM nr 2 

1 kandydatka Diana Sleiman  - jednogłośnie wybrana na stanowisko 

• Vice-przewodnicząca z ramienia SP 45 

2 kandydatki: p. Barbara Adamska, p. Magdalena Goworek 

Większością głosów wybrano p. Barbarę Adamską. 

• Skarbnik  

1 kandydatka (i dotychczasowy skarbnik) – p. Bogumiła Szajewicz - 

jednogłośnie wybrana na stanowisko 

• Sekretarz 

1 kandydatka – p. Eliza Rudzińska - jednogłośnie wybrana na stanowisko. 
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Zarząd RR na rok 2022/2023: 

Przewodnicząca: Joanna Fuchs 

Vice-przewodnicząca z OSM nr 2: Diana Sleiman 

Vice-przewodnicząca z SP nr 45: Barbara Adamska 

Skarbnik: Bogumiła Szajewicz 

Sekretarz: Eliza Rudzińska 

 

6. Ustalenie składek na RR w roku 2022/2023. 

Wysokość składek na 1. i 2. dziecko pozostaje taka sama jak w roku poprzednim i 

wynosi: 40zł – 1. dziecko, 20zł – 2. dziecko.  

Za trzecie i kolejne dziecko opłaty nie będą pobierane. 

Wpłaty dokonuje się przelewem do skarbnika klasowego, który przekazuje całą 

zebraną kwotę skarbnikowi RR. 

Docenione zostaną klasy, w których procentowa frekwencja wpłat - NIE suma 

wpłat, a procent osób wpłacających - będzie najwyższa (do dalszej dyskusji na kolejnym 

zebraniu). 

Adres e-mail do skarbnika: skarbnikszkolny45@gmail.com. 

Prośba, aby każdy skarbnik klasowy skontaktował się mailowo ze skarbnikiem RR. 

Ponieważ obecnie nieznany jest koszt realizacji nowych projektów, RR przewiduje 

dodatkowe pozyskiwanie środków z kiermaszy, zbiórek i akcji charytatywnych. 

 

7. Wstępny plan pracy RR  w roku 2022/2023 (Joanna Fuchs): 

• Stworzenie grup projektowych do realizacji poszczególnych zadań, 

koordynowanych przez szefów grup oraz przewodniczącą – zaangażowanie jak 

największej liczby członków RR,  

• Propozycja stworzenia formularza zgłaszania i wdrażania nowych projektów 

• Wykorzystanie możliwości pozyskania środków na szkołę z programów 

lokalnych i unijnych 

• Uzyskanie informacji od dyrekcji i grona pedagogicznego, dotyczących potrzeb 

wsparcia finansowego w obecnym roku szkolnym, aby zaplanować wydatki. 

 

8. Zgłoszono wniosek o zbadanie stanowiska rodziców oraz dyrekcji w sprawie krzyży 

wiszących w szkole oraz gablot z pracami plastycznymi z religii. Planowane jest 

przeprowadzenie ankiety oraz zapoznanie się z rozporządzeniami w tym temacie. 

Zgłoszono problem przypadku dyskryminacji dzieci nieuczestniczących w lekcjach 

religii  poprzez niemożność udziału w Jasełkach. 

 

9. Jednogłośnie zatwierdzono (głosowanie RR) dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku 

2022/2023, zaproponowane przez Dyrekcję ZS nr 9.  
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