
Lesznowola 26.10.2022 

PROTOKÓŁ nr 2 

z zebrania RADY RODZICÓW ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli 

w roku szkolnym 2022/2023 

1. Powitanie uczestników – Pani Patrycja Kluź – Przewodnicząca RR. 

2. Wybór protokolanta: Magdalena Ostrowska-Wójcicka 

3. Lista obecności –załączona do Protokołu jako Załącznik nr 1. 

4. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego RR za ubiegły rok  poprzez aklamację 

wszystkich Przedstawicieli RR biorących udział w zebraniu.  

5. Deklaracje wpłat na RR – w związku z pojawiającymi się wątpliwościami wśród 

rodziców co do obowiązkowości, wysokości i dobrowolności wpłat ustalono iż od 

przyszłego roku zrezygnuje się z formy papierowej składania deklaracji. 

6. Pani Patrycja Kluź omówiła wydatkowanie i źródła wpłat środków RR. Wskazała iż 

w bieżącym roku rozpoczęliśmy już dofinansowanie  świetlicy  w postaci 

materiałów do programu „Igła nici i nożyce…” oraz zbiorów zadań i tablicy 

współrzędnych do sal matematycznych. W związku z uruchomieniem programu 

„Wychowanie przez sport” zajęć z tenisa stołowego dla dzieci kl. 4-8 podczas zajęć 

świetlicowych, Zarząd Rady rodziców zadeklarował wsparcie finansowe przy 

zakupie rakiet, piłek do ping-ponga i ew. stołów. Jedna z Przedstawicielek RR 

wskazała, że dzieci z dużym zadowoleniem korzystają z przedmiotowych stołów. 

Na kolejnym zebraniu Rady powstanie plan wydatków środków finansowych RR na 

bieżący rok szkolny, który będzie podzielony na poszczególne segmenty wydatków 

na podstawie finansowanych działań w poprzedni roku szkolnym.   

7. Odstąpiono od zaproponowanego na poprzednim zebraniu przez jednego z 

Przedstawicieli RR konkursu na klasę, która zbierze najwięcej środków.  

8. Omówiono propozycje działań RR na bieżący rok szkolny, w tym miedzy innymi: 

• Piknik letni – czerwiec 2023r. 

• Kiermasz świąteczny/bożonarodzeniowy zimowy – proponowany termin 

8 grudnia br.. (Pan Dyrektor Bogumił Pałczak obiecał ustalić termin oraz 

zaangażowanie poszczególnych oddziałów z Gronem Pedagogicznym). 

Wskazał także, iż wszystkie planowany imprezy szkolne przy udziale 

Nauczycieli oraz dzieci powinny być uzgadniane z Gronem 

Pedagogicznym odpowiednio wcześniej.  

• Kiermasz wiosenny/ wielkanocny. Jedna z Przedstawicielek RR poprosiła 

aby nazwy i tematyka kiermaszy nie odnosiły się tylko i wyłącznie do 

religii katolickiej. Ustalono iż kiermasz grudniowy zostanie nazwany 

zimowym. A wiosenny nie będzie związany z tematyką świąteczną, 

natomiast będzie dotyczył zapoznania się z międzykulturowością – 



planowany termin 21 marzec 2023 (Dzień Wagarowicza). Pan Dyrektor 

zobowiązał się omówić pomysł i termin z Gronem Pedagogicznym. 

• Pani Edyta Trzeszkowska (0d) zaoferowała swoją pomoc w organizacji 

kącika kulinarnego podczas organizowanych kiermaszy/pikników. 

Pani wicedyrektor Agata Kacprzak-Kołakowska wskazała, że pozostał sprzęt 

po projekcie Laboratorium Przyszłości np.: opiekacze, blendery, wałki, 

wyszywanki, będziemy mogli wykorzystać sprzęt podczas imprez 

szkolnych.  

• Pojawił się pomysł kącika kwiatków doniczkowych podczas 

kiermaszy/pikników. 

9. Sprawy inne: 

• Pan Dyrektor wyjaśnił, że prośba o sprawdzenie kont TEAMS była 

wystosowana do rodziców celem organizacji zebrań z rodzicami w formie 

elektronicznej. 

• Przedstawiciele RR klas 4 i 5 wskazali na przedłużanie lekcji przez 

Nauczycieli i skrócenie przez to przerwy obiadowej. Pan Dyrektor poprosił 

o indywidualny kontakt w przedmiotowej sprawie. 

• Przedstawicielka RR Pani Edyta Trzeszkowska zapytała się czy w szkole 

można zorganizować sekcję szachową i realizować ją w ramach klubu 

sportowego UKS Lesznowola. Pan Dyrektor zasugerował kontakt z 

Prezesem Klubu Panem Marcinem Chuchlińskim. Powstał także pomysł 

ewentualnego uwzględnienia szachów w ramach zajęć świetlicowych dla 

klas 1-3. Pani Edyta ma rozpoznać temat. 

• Pani Magdalena Muchowska przedstawiła swoją rezygnację z bycia 

członkiem RR. Pan Dyrektor poprosił o przemyślenie tematu, a Pani 

Agnieszka Wilanowska zaproponowała swoją kandydaturę do Zarządu, w 

przypadku podjęcia finalnej decyzji o odejściu przez Panią Magdalenę. 

10. Podczas zebrania wyłoniono Przedstawicieli klas 8, pozostali oni po zebraniu aby 

omówić bal ósmych klas.  

11. Kolejne zebranie RR planuje się na połowę listopada.  

 

 

 

 

 

Protokolant: Magdalena Ostrowska-Wójcicka (kl 7c) 

 

 



 


