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Wrocław, 03.10.2022 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW ZS NR 9 – NR 2 

 

Liczba obecnych: 16 osób (RR) 

Sekretarz: Eliza Rudzińska 

 

 

1. Rozpoczęcie zebrania (przewodnicząca RR Joanna Fuchs).  

Prośba o przekazywanie rodzicom w klasach protokołów z posiedzeń RR wszelkimi 

możliwymi kanałami informacyjnymi (mail, What’s Up, wiadomość do wychowawcy). 

Rodzice i nauczyciele są nieświadomi naszej pracy. Protokół jest również dostępny na 

stronie www szkoły w zakładce RR.  

• Przewodnicząca RR przeprowadziła rozmowę z dyrekcją dotyczącą pisma - odwołania 

pani Aleksandry Kraus ze stanowiska przewodniczącej RR i ustaliła formalną oficjalną 

drogę postępowania w przypadku skarg i wniosków w sprawie RR.  

Zgodnie z przepisami prawnymi, Rada Rodziców jest organem niezależnym. 

Przygotowywany jest odpowiedni jasny zapis w regulaminie RR w tej kwestii. 

 

2. Bieżąca działalność, sprawy w toku: 

• Miejski projekt „Szare na zielone” (Ania Orłowska) – powstała wstępna koncepcja 

zagospodarowania terenu zielonego od strony boisk (krzewy, pnącza, żywopłoty, 

siedziska, letnia klasa), w konsultacji z dyrekcją i architektem.  

Aktualnie projekt został złożony do konserwatora zabytków. Oczekujemy na 

akceptację, by złożyć wniosek do UM. 

• Festyn Biskupiński – RR zaangażowała się w organizację festynu i promocję szkoły: 

stoisko z wypiekami. 

• Zbadany został temat braku miejsc do siedzenia na przerwach (przewodnicząca RR + 

dyrekcja) – stwierdzono obecność ławek na każdym piętrze (6-9) oraz wytyczono 

miejsca potencjalnego zagospodarowania ich na wypoczynek dla dzieci, zgodnie z 

wytycznymi BHP. 

• Złożono prośbę do dyrekcji o zbadanie możliwości przeprowadzenia wymiany 

dzwonków na bezstresowe. Oszacowany zostanie koszt całkowity inwestycji i 

ewentualny udział RR w kosztach. 

• Wymiana asortymentu w automacie wendingowym – dyrekcja jest otwarta na 

rozmowę, sprawdzane są umowy i możliwości zmiany. 

• Wprowadzenie E-legitymacji jako alternatywy – temat będzie zbadany przez dyrekcję. 

W RR osobą odpowiedzialną w tej kwestii jest pani Barbara Adamska. 

• Sprawa funduszy, którymi dysponuje szkoła  - przeprowadzono rozmowę dotyczącą 

gospodarowania środkami własnymi przez szkołę (m.in. z wynajmu sal). Środki te są w 

dużej mierze przeznaczane na papier ksero, tonery i środki czystości, ale również na 

pokrycie kosztów naprawy awarii i szkód wyrządzonych przez uczniów. W przypadku 
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zaoszczędzenia środków na koniec roku, szkoła wybiera najpilniejsze inwestycje, 

możliwe do zrealizowania. Ustalono, że w tym roku szkolnym dyrekcja spróbuje pokryć 

koszt obudowania murków na dziedzińcu szkolnym ławkami.  

Prośba do rodziców wszystkich uczniów o kontakt z dyrekcją lub RR, jeśli ktoś 

dysponuje materiałami lub może pomóc w korzystnym ich nabyciu. 

• Od tego roku, decyzją ministerstwa, dyrektor szkoły otrzymał uprawnienia do 

skierowania uczniów na prace społeczne/porządkowe, za zgodą rodziców, w ramach 

rekompensaty za zniszczenie mienia szkoły. W przypadku braku zgody rodziców, 

sprawa może zostać zgłoszona do sądu rodzinnego (Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 o 

wspieraniu i resocjalizacji nieletnich). RR poprosi dyrekcję o wystosowanie oficjalnej 

wiadomości do rodziców. 

• Poprawa warunków w świetlicy szkolnej. Po konsultacjach z wychowawcami świetlicy 

zaplanowano zbiórkę potrzebnych gier, książek i sprzętów. Poproszono wychowawców 

świetlicy o skonstruowanie listy i udostępnienie jej rodzicom (koordynatorem pani 

Małgorzata Młotek).  

Pilnie potrzebne są 2 telefony komórkowe!  

Konieczny jest także remont łazienki przy świetlicy oraz wymiana niewymiarowych 

drzwi wejściowych do świetlicy głównej. Osoby, które miałyby możliwość przekazać 

sprzęt i pomóc w kwestii remontu – proszone są o kontakt z kierownikiem świetlicy. 

• Aplikacja obiadowa – umowy zostały złożone do prawnika szkoły. Do czasu 

wyjaśnienia, dwie formy płatności za obiady (przelew tradycyjny i szybki przelew z 

aplikacji) są aktywne. 

 

3. Składki na Radę Rodziców. 

 Termin wpłat – do końca listopada 2022. 

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. 

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

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

Przegłosowano, że po upływie terminu wpłat, zostanie wykonane podsumowanie: 

klasy z najwyższym wynikiem ściągalności składek (nie kwota, a procent osób 

wpłacających) otrzymają zwrot o wartości 15% dokonanej wpłaty do dyspozycji klasy. 

Jest to kwota umożliwiająca np. wyjście na lody. 

Trójki klasowe mają możliwość zorganizowania we własnym zakresie środków na 

opłacenie składek za osoby w trudnej sytuacji materialnej: 

• „Sprytni rodzice” – aplikacja – możliwość odprowadzenia darowizny od zakupów on-

line (m.in. Allegro, pyszne.pl, Booking.com) na rzecz danej klasy: 

mailto:skarbnikszkolny45@gmail.com


3 
 

Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław-Śródmieście 
https://fanimani.pl/szkoly/szkola-podstawowa-nr-45-im-janusza-kusocinskiego-
wroclaw-srodmiescie 

• Organizacja kiermaszu – planowane jest wyznaczenie wspólnego terminu na ten cel 

• Dobrowolne nadpłacenie. 

 

4. Wprowadzenie nowej organizacji pracy w Radzie Rodziców – podział na grupy 

projektowe i wyznaczenie osób odpowiedzialnych, kontaktowych: 

• Grupa rewitalizacji szkoły – Anna Orłowska (1M) – projekty zagospodarowania terenu 

wokół szkoły, remont świetlicy, kolejne miejsca wypoczynku, automat wendingowy – 

pozyskiwanie funduszy, pisanie projektów, realizacja 

• Grupa projektu SBO Szkolny Budżet Obywatelski – Joanna Fuchs – ustalenie zasad i 

regulaminu, koordynacja, realizacja 

• Grupa kreatywna - Eliza Rudzińska (6M) – zaangażowanie w festyny, 75.lecie szkoły, 

kiermasze, organizacja konkursów  i eventów 

• Grupa charytatywna – tymczasowo Eliza Rudzińska – działania na rzecz potrzebujących 

uczniów naszej szkoły, współpraca z fundacjami 

• Grupa kontroli prawidłowości funkcjonowania szkoły – Bogumiła Szajewicz (4A) – 

kontrola statutu i regulaminów szkoły i RR 

• Grupa wsparcia technicznego – Ewa Gigołła (6B) – zakładka RR na stronie szkoły, profil 

na Facebooku, tworzenie ankiet, pomoc przy głosowaniach 

• Grupa Różowa Skrzyneczka – Maria Kroczak (5A) – monitorowanie stanu wypełnienia, 

pozyskiwanie wsadów ze zbiórek oraz od sponsorów. 

Zachęcamy i prosimy rodziców wszystkich uczniów o zaangażowanie w pracę grup w 

miarę indywidualnych możliwości (pomysły, dyspozycyjność czasowa, ścieżki kontaktów) - 

kontakt z odpowiednim koordynatorem przez Librus (Rada Rodziców poszczególnych klas).  

Dzięki temu poprawimy efektywność pracy RR       

 

5. Krzyże w szkole.  

Sprawa została przeanalizowana i skonsultowana prawnie.  

Interpretacja przepisów prawnych wskazuje na konieczność jednomyślności całej 

społeczności szkolnej (grono pedagogiczne, dzieci, rodzice), by usunąć określone symbole 

religijne ze strefy publicznej. Zgodnie z Konstytucją RP, każdemu obywatelowi zapewnia 

się wolność wyznania oraz uzewnętrznianie publicznie swojej religii. Dotyczy to m.in. 

korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się ona znajduje. Nikt nie może być zmuszany 

do nieuczestniczenia w praktykach religijnych (Konstytucja RP, Rozdział II, Art. 53). 

RR zgodnie zdecydowała o zakończeniu badań w sprawie wniosku o zdjęcie krzyży. 

 

 

 

http://email.mgeu.fanimani.pl/c/eJwlT81ugzAYe5pyRIH8csih2roVlY11q9C020cSIIXQDjJQ9_RLNcm-2LItG5kwhgXmqaCRliphkZUItOIJxg0SaU0ajSgFhARRNdUkQ2RDUAOjdWCHuDN9f4lH4-PrEHVS1BQTBagWoHFiCMGN4aQRWlBONePRIDvvr_MGbzfpU8BsRn2L_-tGG0qCdqfZvXR5WunnrXPZY1mlb3nh7xl7YB-LfyBsOhNXfh9vrxVn-NAG6wvy06rczu2Xz6LYL21bqvdjNMnZ9JPxMFnw8e-MsnBgnS5qgHXuweifHtQZwvYfKetUmQ
http://email.mgeu.fanimani.pl/c/eJwlT81ugzAYe5pyRIH8csih2roVlY11q9C020cSIIXQDjJQ9_RLNcm-2LItG5kwhgXmqaCRliphkZUItOIJxg0SaU0ajSgFhARRNdUkQ2RDUAOjdWCHuDN9f4lH4-PrEHVS1BQTBagWoHFiCMGN4aQRWlBONePRIDvvr_MGbzfpU8BsRn2L_-tGG0qCdqfZvXR5WunnrXPZY1mlb3nh7xl7YB-LfyBsOhNXfh9vrxVn-NAG6wvy06rczu2Xz6LYL21bqvdjNMnZ9JPxMFnw8e-MsnBgnS5qgHXuweifHtQZwvYfKetUmQ
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6. Magazyn rzeczy zostawionych. 

Dyrekcja poprosiła RR o pomoc w wywiezieniu worków z ubraniami do PCK.  

Powstał pomysł, by nieodebrane ubrania przechodziły w posiadanie RR, która będzie 

starała się pozyskać fundusze z ich sprzedaży, na rzecz organizacji Dnia Dziecka w naszej 

szkole. Pomysł zostanie skonsultowany z dyrekcją. 

Przewidziana będzie ostatnia możliwość przeglądu ubrań (termin do ustalenia). 

     

7. Termin następnego zebrania RR: 7 listopada 2022 

       W międzyczasie aktywna praca w grupach projektowych!       

 

 

 


