
Protokół z zebrania Rady Rodziców  

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu  

z dn. 14.09.2020r. 

 

Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 14.09.2020r. przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Podsumowanie poprzedniego roku szkolnego. 

2. Wybór prezydium Rady Rodziców. 

3. Omówienie preliminarza wydatków na rok szkolny 2020/2021. 

4. Ustalenie wysokości składki na radę rodziców. 

5. Przyjęcie regulaminu Rady Rodziców. 

6. Podjęcie decyzji w sprawie banku. 

7. Sprawy bieżące. Wnioski.  

 

Ad.1.  

Przewodniczący Rady Rodziców przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok 

szkolny 2019/20. Zwrócono uwagę, że plan pracy w drugim półroczu nie został zrealizowany ze 

względu na ograniczenia jakie przyniosła pandemia. 

Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik RR pozostawiając do wglądu wszystkie dokumenty 

kasowe z poprzedniego roku szkolnego.  

 

Ad.2. 

W trakcie spotkania przystąpiono do wyboru Prezydium Rady Rodziców. W wyniku głosowania 

zostali wybrani: 

- Przewodniczący: Roman Wałach 

- Zastępca: Alicja Kszuk 

- Skarbnik I: Katarzyna Waniek 

- Skarbnik II: Piotr Rostek 

- Sekretarz: Karina Tchórz 

Komisja rewizyjna w składzie: 

- Bożena Fira 

- Joanna Korczok 

- Barbara Lucia. 



W wyniku głosowania podjęto uchwałę nr1/2020/2021 w sprawie wyboru Prezydium i Komisji 

rewizyjnej Rady Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Raciborzu. 

 

Ad.3. 

Uchwalono Plan pracy i preliminarz wydatków na rok 2020/2021. 

Plan pracy i preliminarz wydatków na rok 2020/2021 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

 

Ad.4 

Podjęto uchwałę nr  3/2020/2021 odnośnie wysokości składki na rzecz Rady Rodziców, która uległa 

zmianie i wynosi: 

- 50zł dla pierwszego dziecka 

- 40zł dla drugiego dziecka 

- 30 zł dla trzeciego i następnego dziecka.  

Ustala się datę ostatecznego wpłynięcia składki do dn.15.10.2020r.  

 

Ad.5 

Podjęto uchwałę 2/2020/2021 w sprawie dalszego funkcjonowania, realizacji celów i zadań zawartych 

w Regulaminie Rady Rodziców z 2019/2020.  

 

Ad.6 

Podjęto uchwałę 4/2020/2021 dotyczącą dostępu do konta. Zatwierdzono skład osób decyzyjnych w 

sprawie konta Rady Rodziców. Przyjęto wniosek odnośnie elektronicznego dostępu do konta. W 

przypadku elektronicznego dostępu do konta możliwość wypłaty lub wykonania przelewów będzie 

możliwa przez obu skarbników  czyli Panią Katarzynę Waniek i Pana Piotra Rostek na ogólnych 

zasadach opisanych w regulaminie, zaś pozostali członkowie Prezydium będą mieli wgląd do operacji 

przeprowadzanych na koncie Rady Rodziców.  

 

Ad.7 

W ramach spraw bieżących i wniosków podjęto następujące decyzje: 

a) Pozytywnie zaopiniowano dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021.  

b) Zostały zakupione materacyki do przedszkola na prośbę grona pedagogicznego. 

c) Rada Rodziców może dofinansować materacyki do szkoły, jednak nie jest w stanie całkowicie 

tego zakupu sfinansować. 



d) Podjęto decyzję o refundację ćwiczeń i brakujących podręczników do nauki języka 

niemieckiego dla uczniów naszej szkoły.   

e) Rada Rodziców podjęła decyzję o skierowanie wniosku do dyrekcji szkoły  o położeni 

większego nacisku na nauczanie dwujęzyczne.  Stwierdzono, że szczególnie należy zwrócić 

uwagę na kształcenie dwujęzyczne w przedszkolu, gdzie dzieci nabywają umiejętności 

samoczynnie w ramach zabawy 

 

PROTOKOLANT     PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności.  

2. Uchwała 1/2020/2021 Rady Rodziców ZSP4 w Raciborzu 

3. Uchwała 2/2020/2021 Rady Rodziców ZSP4 w Raciborzu. 

4. Uchwała 3/2020/2021 Rady Rodziców ZSP4 w Raciborzu. 

5. Uchwała 4/2020/2021 Rady Rodziców ZSP4 w Raciborzu. 

6. Uchwała odnośnie banku. 

7. Prośby Dyrektora ZSP4 w Raciborzu.  

8. Preliminarz wydatków na rok szkolny 2020/2021 

 


