
Protokół z posiedzenia Rady Rodziców nr 3/2019/2020 

z dnia  7 listopada 2019 roku. 
 

Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Wojtko-Cetnarowska powitała wszystkich przybyłych na 
zebranie przedstawicieli klas. Sprawdzono obecność i zatwierdzono prawomocność zebrania. 

Przedstawiła porządek obrad: 
 

1. Powitanie i otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady rodziców nr 2 z dnia 7.10.2019 r. 
4. Przedstawienie projektu ,, Szkoła z Klasą 2.0”, przez Panią Agnieszkę Żarnowską. 
5.  Przekazanie informacji dotyczącej budżetu Rady Rodziców, przez Panią skarbnik Adrianę 

Kruszyńską. 
6. Przedstawienie propozycji przebiegu ,, Mikołajek” w szkole. 
7. Przedstawienie propozycji przeprowadzenia warsztatów/ kiermaszu w szkole 14.12.2019r. 
8. Informacje i komunikaty. 
9. Wolne głosy i wnioski. 
10. Zamkniecie zebrania. 

 
Ad. 2.  Przyjęto porządek obrad. 
 
Ad. 3. Sekretarz Karolina Żuchowska przekazała protokół z posiedzenia Rady rodziców nr 2 z dnia 

7.10.2019 r., który został przyjęty. Katarzyna Sokołowska nie dostarczyła protokołu nr 1 z 19.09.2019 r.   
 
Ad. 4. Pani Agnieszka Żarnowska zreferowała pokrótce założenia programu” Szkoła z Klasą 2.0”, który 

będzie realizowany w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym. 
Program Szkoła z Klasą realizowany jest od 2002 roku. Jego koncepcja oparta jest na metodzie design 

thinking (DT), która zaczerpnięta została z biznesu i przeniesiona na grunt edukacji. DT pomaga budować 
innowacyjne rozwiązania w oparciu o oczekiwania i faktyczne potrzeby. W trakcie realizowania programu 
badane będą potrzeby wszystkich członków społeczności szkolnej oraz wspólnie planowane i wprowadzane 
rozwiązania, które pomogą ulepszyć funkcjonowanie szkoły. Analizie zostaną poddane następujące obszary: 

1.10.1. Równe szanse. 

1.10.2. Pasja do nauki. 

1.10.3. Wiedza użyteczna. 

1.10.4. Samodzielność. 

1.10.5. Ocenianie i Docenianie. 

1.10.6. Obywatelstwo. 

1.10.7. Bezpieczeństwo i zaufanie. 

1.10.8. Dobre relacje. 

1.10.9. Solidarność. 

1.10.10. Otwartość. 

Agnieszka Żarnowska zwróciła się z zapytaniem do  poszczególnych przedstawicieli klas, który z podanych 
obszarów według nich wymaga ulepszenia. Uzgodniono, że przeprowadzona zostanie ankieta przy użyciu 
Messengera. 

Ad. 5. Adrianna Kruszyńską przedstawiła aktualny stan kasy. Na koncie Rady rodziców znajdują się na 
dzień 7 listopada 3 tyś zł. a w kasetce 225 zł. . 

Ad. 6. Ustalono, że Mikołajki nie będą w jakiś szczególny sposób obchodzone w szkole 6 grudnia, a 



Warsztaty Świąteczne 7 grudnia będą połączeniem obchodów Mikołajek i Bożego Narodzenia. 

Ad. 7. Po dłuższej dyskusji ustalono, że Warsztaty Świąteczne będą współorganizowane z 
stowarzyszeniem „Dobry Start” w sobotę 7 grudnia. Stowarzyszenie przekaże 1000 zł na upominki dla dzieci. 

 Na warsztatach wstępnie zaplanowano: 

 

 Kawiarenkę – zaopiekuję się nią  Pani Karolina Żuchowska. Przedstawiciele klas zwrócą się do rodziców 

z prośbą o przygotowanie ciast. Zdecydowano, że nie będzie wyznaczonych cen za poczęstunek, tylko będzie 

przygotowana puszka, do której każdy będzie mógł wrzucać datki wedle uznania. 

 

- Wstępnie ustalono następujące stoliki z warsztatami: 

• Stanowisko z przyozdabianiem choinek – Gabrysia Hesselfalk.   

• Stanowisko z dekorowaniem pierników. 

• Stanowisko z wykonywaniem ozdób świątecznych- Anna Wojtko-Cetnarowska. 

• Stanowisko z wykonywaniem przestrzennych gwiazdek do udekorowania szkoły. 

Wywiązała się dyskusja czy na warsztatach mają pojawić się stoiska z sprzedażą ozdób świątecznych oraz 

stoisko Agnieszki Lukowskiej. Ostatecznie zdecydowano, że ta kwestia będzie przedyskutowana z 

Stowarzyszeniem. 

Ad. 8. 

 - Anna Wojtko-Cetnarowska przedstawiła propozycję przygotowania warsztatów z zdobienia pierników 

dla wszystkich grup przedszkolnych, przygotowanych przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie. 

Zapytała czy Rada Rodziców mogłaby przekazać 100 zł na produkty spożywcze do upieczenia pierników. 

Propozycja spotkała się z ogólną aprobatą i zdecydowano przekazać środki na ten cel. 

 - Następnie Anna Wojtko-Cetnarowska poinformowała, że zostało przygotowane, wraz z Gabrysią 

Hesselfalk, pismo do Nadleśnictwa z prośbą o dofinansowanie działalności Rady Rodziców. Dostarczone 

będzie do Pana leśniczego w przyszłym tygodniu. 

 - W związku z zbliżającymi się klasowymi zebraniami rodziców, Anna Wojtko-Cetnarowska zobowiązała 

się przygotować informacje o bieżących działaniach Rady oraz o stanie płatności na komitet rodzicielski. 

Przedstawiciele klas zostali poproszeni o przekazanie tych informacji rodzicom na zebraniach klasowych. 

 - Pani kucharka Marcelina Szymocha zwróciła się z prośbą o przekazanie informacji rodzicom, że z 

wszystkich ciast i tortów z kremem, które są przynoszone do szkoły, muszą być przekazane próbki do kuchni. 

Jest to wymóg sanepidu. 

Ad. 9. Brak wolnych głosów i wniosków. 

Ad. 10 Datę następnego zebrania ustalono na 28 listopada bieżącego roku. Anna Wojtko-Cetnarowska 

dokonała zamknięcia zebrania. 

       

 

                    Przewodnicząca Zebrania                                                         Sekretarz Zebrania 

 

 

 

                 Anna Wojtko-Cetnarowska                                                         Karolina Żuchowska 

 

  
 
 

 


