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PROTOKÓŁ nr 1-2022/2023 

 
z zebrania Rady Rodziców SP nr 357 

 
z dnia 20.09.2022 r. 

 
Na zebraniu reprezentowanych było 38 z 50 oddziałów.  
 
Obecni reprezentanci oddziałów/klas: Rybki, 0A, 0C, 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 
3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4E, 5A, 5C, 5D, 5E, 6A, 6B, 6C, 6E, 7B, 7D, 7E, 8A, 8B, 8C, 8F, 8G, 
8H, 8K, 8M, 8P 
 
Lista obecności z zebrania jest dostępna do wglądu u Sekretarza RR.  
 
Z ramienia szkoły w zebraniu udział wzięli:  

 Beata Ciesielska – Pocialik – Dyrektor 
 Hanna Lankiewicz – vice Dyrektor klasy 4-8 
 Jolanta Stańczak – v-ce Dyrektor klasy 4-8 
 Magdalena Tybuś – v-ce Dyrektor ds. wychowawczych i pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej  
 Jolanta Lisowska – kierownik świetlicy  
 Przemysław Jeruszka – psycholog  

 
Planowany porządek zebrania RR:  

1. Spotkanie z Dyrekcją 
2. Przedstawienie nowego operatora stołówki szkolnej – Best Catering  
3. Podsumowanie działalności RR w roku szkolnym 2021/2022 
4. Sprawozdanie KR z działalności Prezydium RR w roku szkolnym 2021/2022 
5. Podsumowanie Szkolnego Pikniku 2022 
6. Wybór Przewodniczącego RR, członków Prezydium RR, KR 
7. Wybór Rady Świetlicy 
8. Zestaw uchwał do przegłosowania 
9. Sprawy różne przedstawione przez członków RR 
10. Wolne wnioski od pozostałych członków RR  

 
Przebieg zebrania w odniesieniu do punktów porządku zebrania  
 

1. Maciej Staciwa – Przewodniczący Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 powitał 
przybyłych i przedstawił porządek zebrania.  
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Beata Ciesielska – Pocialik, dziękując za 
współpracę w minionym roku szkolnym. W nowym roku szkolnym 2022/2023 będą 
kontynuowane najważniejsze programy i przedsięwzięcia MEiN.  
Zmiany: Edukacja dla bezpieczeństwa została uzupełniona o nowy obszar zagadnień 
związany z edukacją obronną, w tym ćwiczeniami strzeleckimi. w przypadku szkoły 
podstawowej wymagania obejmują przede wszystkim przygotowanie teoretyczne w 
zakresie bezpiecznego obchodzenia się z bronią (w uzasadnieniu do rozporządzenia 
wskazano, że zajęcia z tego zakresu powinny być przeprowadzane w większej części w 
formie teoretycznej, ze stopniowym wprowadzaniem elementów praktycznych).  
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Od 1 września w szkołach ogólnodostępnych będzie więcej nauczycieli specjalistów. 
Utworzone zostało nowe stanowisko pedagoga specjalnego, określono jego zadania i 
kwalifikacje. Uproszczenie procedury awansu zawodowego - z dniem 1 września 
weszły w życie przepisy zmniejszające liczbę stopni awansu zawodowego nauczycieli. 
Zlikwidowane zostaną stopnie nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. 
Konsultacje z uczniami i rodzicami - w ramach czasu pracy nauczycieli zostanie 
wyodrębniony czas na konsultacje dla uczniów i ich rodziców. 1 godzina dostępności 
tygodniowo – w przypadku osób zatrudnionych ½ etatu i więcej; 1 godzina dostępności 
na dwa tygodnie – w przypadku osób zatrudnionych na mniej niż 12/ etatu. 
Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość - od nowego roku szkolnego możliwe będzie zawieszenie zajęć w szkołach 
i placówkach na czas określony w przypadku: 

 zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem 
imprez ogólnopolskich i międzynarodowych, 

 temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone 
zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

 zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną 
 nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów 

innego niż określone w pkt 1-3 
 

W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor ma obowiązek 
zorganizować dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. Powinny być one zorganizowane nie później niż od trzeciego dnia 
zawieszenia zajęć 
 
Następnie głos zabrał Pan Przemysław Jeruszka – psycholog. Przedstawił plan 
wprowadzenia wskaźników do ustalenia ocen z zachowania. 

 
2. Przedstawienie nowego operatora stołówki szkolnej – Best Catering.  

 
Na zebraniu obecny był przedstawiciel firmy – Pani Katarzyna Majewska.  
 
Ważne zmiany organizacyjne dot. obiadów:  

 Do zamawiania obiadów służy aplikacja Startedu, w której należy założyć 
dziecku konto, a potem zamawiać obiady z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia. 
Zamówienie obiadu jest konieczne, aby dziecko dostało obiad zgodnie z 
zamówieniem 

 Przypominamy o systematycznym opłacaniu abonamentu obiadowego, w 
przypadku braku opłaty obiad nie będzie dziecku podany  

 Obiady na stołówce wydawane są po okazaniu przez dziecko karty obiadowej. 
Posiadanie karty jest obowiązkowe. Nie będą wydawane obiady bez karty. 
Opłata za wystawienie duplikatu wynosi 10,00 zł  

 obiady dostępne są w opcji standardowej i wegetariańskiej (przedszkole również 
wersje dietetyczne). Istnieje możliwość zamówienia samej zupy, można 
zamawiać obiady w wersji na wynos 
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 odwołanie obiadu do godz. 8:00  (jeśli nie zdążymy odwołać – można odebrać 

na wynos)  
 

Na podstawie kontroli RR (prowadzona jest codziennie od początku roku szkolnego) 
rekomendujemy nową firmę również dla dzieci starszych: obiady są smaczne, porcje są duże, 
adekwatne do wieku, dania są urozmaicone, estetycznie podane. Każdego dnia do wyboru są 2 
rodzaje surówek warzywnych i 2 rodzaje owoców. Zdrowo i kolorowo! 

 
3. Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 

Przewodniczący (Maciej Staciwa) podsumowali podjęte przez RR w roku szkolnym 
2021/2022 działania oraz wpływy i wydatki z funduszu RR.  

 
3.1.Wsparcie szkoły i przedszkola z funduszu Rady Rodziców: 

 Birety dla Pierwszoklasistów 
 Materiały dydaktyczne dla Przedszkolaków: abonamenty, programy edukacyjne  
 Trzecioteściki  
 „Miecia” edukacyjna śmieciarka dla klas 0-3 
 Drukarka do przedszkola 
 Teatrzyk w przedszkolu 
 Warsztaty fotograficzne dla klas 4-5 
 Nagrody w szkolnych konkursach  
 Porozumienie w sprawie obiadów Linia  
 Postępowanie ofertowe i wybór nowego operatora stołówki – Best Catering  
 Wniosek o przystanek autobusowy – rozpatrzony pozytywnie  
 Akcja edukacyjna: Co robi Rada Rodziców? (plakaty)  
 Plakat na Dzień Nauczyciela  
 Kwiaty na Dzień Kobiet 
 Heweliusze Nauki – warsztaty naukowe dla klas 6 
 Dofinansowanie wycieczek klasowych  
 Kiermasz świąteczny  
 Nowe ubrania dla szkolnego wolontariatu 
 Organizacja pikniku rodzinnego  
 Nagrody dla uczniów ze świadectwem z czerwonym paskiem  
 Nagrody dla uczniów ze średnią 6.0 

 
3.2.Podsumowanie wpływów i wydatków z Funduszu Rady Rodziców  
 

 
oddział 

 
liczba uczniów 

 
przedszkole 

 
138 

 
szkoła 

 
1 092 

suma 1 230 
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suma wpłat 

 
% 

 
liczba wpłat 

 
% 

przedszkole   4 472,50 13,22%   56,8 41,12% 

szkoła 29 359,79 86,78% 322,3 29,51% 
 

33 832,29 
 

379,0 30,81% 
 
 

 
liczba wpłat wagowo 

 
% 

  55,9 40,53% 

317,3 29,06% 

373,3 30,35% 

 
 

Pozycja Budżetu Wartość 

Konkursy szkolne 6 739,27 

Samorząd Uczniowski 1 500,00 

Wydarzenia Szkolne 1 651,93 

Platformy edukacyjne    202,20 

Trzecioteścik 1 120,00 

Mikołajki    792,08 

Imprezy, atrakcje dla dzieci 6 787,32 

Kwiaty    700,00 

Pasowanie I klas    390,00 

Nagrody na koniec roku                           14 594,21 

Pomoc socjalna 3 223,00 

Wydatki administracyjne    648,15 

Wydatki wpłat dedykowanych                           80 512,05 

Suma wydatków                         118 860,21 

 
 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 
Członkowie Komisji Rewizyjnej: Karolina Malczyk, Magdalena Gogol, Marcin Murawski 
 
Karolina Malczyk przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej:  
 Kontrolą objęto dokumentację wytworzoną w roku szkolnym 2021/2022 tj. 01.09.2021 

– 30.08.2022; operacje gotówkowe – nie wykonano operacji gotówkowych, stan kasy 
bez zmian od 01.09.2022 r.  
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 Wydatki dot. balu 8 klas – bal był sfinansowany z wpłat rodziców uczestników balu za 

pośrednictwem rachunku bankowego RR, z którego pokryto poniesione koszty 
 Wydatki na pomoc socjalną – przekazano 17 dofinansowań na ogólną kwotę 3 223,00zł, 

głównie w celu dofinansowania udziału w wycieczkach oraz na pomoc socjalną. 
Decyzje podejmowane były na forum Prezydium RR na podstawie emailowych 
wniosków od p. Kłączyńskiej. Wszystkie prośby zostały rozpatrzone pozytywnie  

 KR skontrolowała wysokowartościową fakturę na kwotę 4 348,79 zł za zakup strojów 
dla koła wolontariatu szkolnego, która została opłacona z rachunku w dniu 31.08.2022r. 
i uznała opis faktury potwierdzony przez Skarbnika za prawidłowy 

 Komisja skontrolowała wypłatę w wysokości 3 000,00 zł z dn. 28.02.2022 r. na rzecz 
świetlicy w formie gotówkowej; środki zostały zwrócone przelewem w kwocie 
3 000,00 zł w dniu 07.03.2022 r. z konta Rady Świetlicy. Operację uznano za 
prawidłową 

 Dokonano szczegółowej wybiórczej kontroli faktury z dn. 05.10.2021 r. na kwotę 
11 426,82 zł za zakup ćwiczeń, które były uwzględnione w preliminarzu i zostały 
sfinansowane dedykowanymi wpłatami rodziców oraz realizacji Uchwały nr 
16/2021/2022 w sprawie przekazania środków na leczenie i rehabilitację dziecka KK w 
kwocie 12 789,13 zł. Przelew z dn. 17.01.2022 r. na dedykowany rachunek Fundacji 
Avalon  

 
Kontrola potwierdza, iż działano na spójnym systemie dokumentowania rozliczeń 
finansowych. Wydatki były realizowane zgodnie z planem wydatków, regulaminem RR oraz 
uchwałami RR.  
 
Dokumentacja prowadzona jest rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, sprawdzalnie 
oraz na bieżąco. Dokumenty finansowe są archiwizowane w dokumentacji Rady Rodziców. Na 
każdym ze skontrolowanych wyrywkowo dokumentów określony jest nr indeksu.  
 
KR podtrzymała rekomendację z ubiegłego roku, aby wystąpić do Stowarzyszenia Pomocy 
Szkole Małopolska o rozliczenie wpłat z tytułu 1% na rzecz RR.  
 
Komisja wyraża podziękowanie Skarbnikowi za ograniczenie przepływów gotówkowych, 
Sekretarzowi za transparentne i dokładne prowadzenie dokumentacji.  
 
Pełne sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
 
Raport z kontroli działalności Rady Świetlicy – zostanie przedstawiony na kolejnym zebraniu 
Rady Rodziców.  
 

5. Piknik Szkolny 2022 – podczas pikniku zebrano kwotę 6 162,10 zł, propozycja podziału 
środków: 50% wsparcie i wyposażenie Sali sensorycznej, 50% wsparcie i doposażenie 
biblioteki szkolnej  

 
6. Wybór Przewodniczącego RR na rok szkolny 2021/2022 i Prezydium RR  
 
RR jednogłośnie dokonała wyboru Prezydium Rady Rodziców (Uchwała 1/2022/2023)  
 Przewodniczący Rady Rodziców – Maciej Staciwa  
 Wiceprzewodnicząca oddziały przedszkolne: Marta Krawcewicz  
 Wiceprzewodnicząca, klasy 1-3: Aleksandra Tkacz 
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 Wiceprzewodnicząca klasy 4-8: Ewa Biegaj  
 Sekretarz: Anna Ajzyk  
 Skarbnik:  Rafał Zieliński  
 Członkowie PRR: Małgorzata Bychawska, Anna Jarosz, Magdalena Łuczak – 

Łyżwińska, Katarzyna Manowska – Cepak, Katarzyna Berestowska, Monika Bauer, 
Magdalena Kapica,  

 
RR jednogłośnie dokonała wyboru Komisji Rewizyjnej (Uchwała 1/2022/2023) 

 Karolina Malczyk  
 Marcin Murawski 
 Katarzyna Serzysko 

 
7. RR jednogłośnie dokonała wyboru Rady Świetlicy (Uchwała 1 2022/2023)  
 Monika Bauer 
 Agnieszka Dzika – Nieczypor  
 Magdalena Kapica  

 
8. Zestaw uchwał do przegłosowania – zdecydowano, że pozostałe Uchwały zostaną 

podjęte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 
(rada357@wp.pl)  

 
9. Sprawy różne  
 Zakup dodatkowych podręczników do sal przedmiotowych (Dyrekcja sprawdzi w 

magazynie dostępność podręczników, które mogłyby zostać przekazane do sal 
przedmiotowych)  

 Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych (informacja do Skarbników 
o konieczności zebrania funduszy i przekazania na konto RR) 

 Materiały powtórzeniowe dla klas 8 – czekamy na ostateczne zestawienie dodatkowych 
materiałów dydaktycznych z j. polskiego i matematyki dla klas VIII, które będą 
wykorzystywane w ramach przygotowania uczniów do egzaminu – informacja zostanie 
przesłana mailowo  

 Obsługa fotograficzna Manufaktura Kadru  
 Bal 8 klas – prośba o wyznaczenie po 2 przedstawicieli z klas, termin spotkania z 

Dyrekcją w sprawie balu zostanie ustalony i przekazany mailowo przedstawicielom klas 
 Przypomnienie o sposobie komunikacji z Radą Rodziców: rada357@wp.pl – kontakt 

główny, Trójki klasowe – kontakt główny, https://www.facebook.com/RRSP357 - 
kontakt pomocniczy, Librus – kontakt pomocniczy  

 Obiady – przypomnienie o konieczności rezerwacji i płatności   
 Sala gimnastyczna – 1 godzina raz w tygodniu (siatkówka) – prośba do Dyrekcji o 

możliwość udostępnienia sali (Dyrekcja musi zapytać Burmistrza – opłata za wynajęcie 
sali wg. kalkulatora miejskiego)  

 Plan wydarzeń na rok szkolny 2022/2023: Kiermasz świąteczny, Mikołajki, Bal 
Karnawałowy, Piknik Szkolny, spotkania motywujące dla klas 7-8 – RYMcerze 
(07.10.2022 r.)   
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10. Nowe eco – projekty – głos zabrała Marta Krawcewicz 
 Została przedyskutowana oferta udziału w międzynarodowym projekcie Erasmus +. 

Marta Krawcewicz przedstawiła pokrótce projekt, w tym zaangażowanie szkoły. 
Dyrekcja wyraziła szereg wątpliwości. Udział w projekcie nie został poddany pod 
głosowanie 

 Warsztaty leśne – przedstawiono ofertę warsztatów leśnych – prezentacja zostanie 
przesłana mailowo do klas 

 
 
Protokół sporządziła: Anna Ajzyk – Sekretarz RR w roku szkolnym 2022/2023 
Protokół zatwierdził: Maciej Staciwa – Przewodniczący RR w roku szkolnym 2022/2023 


