
Protokół z posiedzenia Rady Rodziców nr 5/2019/2020 z dnia  8 stycznia 2020 roku. 
 

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

Przedstawiła porządek obrad: 
 
 
 

Porządek: 
1. Powitanie i otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie obecności członków Rady, stwierdzenie 

prawomocności zebrania. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Rodziców nr 4 z dnia 28.11.2019 r. 
4.  Przekazanie informacji dotyczącej budżetu Rady Rodziców, przez Panią skarbnik Adrianę 

Kruszyńską. 
5. Przedstawienie propozycji dofinansowań, które były konsultowane z Panią dyrektor Małgorzatą 

Wojnowską. 
6. Zaproponowanie zorganizowania kiermaszu wielkanocnego. 
7. Przedyskutowanie propozycji związanych z obchodami Dnia Dziecka w SP w Kruszynie. 
8. Informacje i komunikaty. 
9. Wolne głosy i wnioski. 
10. Zamkniecie zebrania. 

 
Ad. 2.  Przyjęto porządek obrad. 
 
Ad. 3. Nie dostarczono protokołu z poprzedniego zebrania. 
 
Ad. 4. Skarbnik Adriana Kruszyńska zreferowała obecny stan budżetu: 

  
- Budżet Rady Rodziców na dzień 9.01.2020 ( wpłaty z Komitetu, warsztaty, kiermasz) -6545zł. 
- Rada dofinansowała w I półroczu roku szkolnego 2019/2020: 
 

• Pasowanie na pierwszoklasistów 10 zł x 29 uczniów – 290 zł. 

• Boże Narodzenie -pierogi na Wigilię uczniowską i przedszkolną dla 280 uczniów- 515 zł. 

• Dofinansowanie świetlicy szkolnej -300 zł. 

• Dofinansowanie świetlicy przedszkolnej -300 zł. 

• Wieńce pogrzebowe od SP w Kruszynie (lipiec, sierpień).160 zł. 

• Pożegnanie Przewodniczącego Rady Rodziców 100 zł. 

• Kwiaty z okazji Dnia Nauczyciela 90 zł. 

• Pieczątki Rady rodziców- 113zł. 
 
Ad. 5. Anna Wojtko-Cetnarowska podsumowała Warsztaty Bożonarodzeniowe i podziękowała wszystkim 

zaangażowanym osobą, za pomoc i wsparcie w organizacji. Na warsztatach udało się zebrać w kawiarence 
700 zł, a za sprzedaż ofiarowanych ozdób świątecznych uzyskano 635 zł. 

Anna Wojtko-Centnarowska zaproponowała zakup do gabinetu pielęgniarki szkolnej pulsometru z funkcją 
saturacji o wartości około 100zł.   Wszyscy zebrani poparli tę inicjatywę. 

Następnie Przewodnicząca przypomniała, że Rada zastanawiała się w jaki sposób podziękować harcerzom 
z naszej szkoły, na których pomoc zawsze możemy liczyć. Rozmawiała z druhem, który zwrócił się z prośbą o 
zakup środków opatrunkowych. Przygotował szczegółową listę potrzebnych materiałów. Szacunkowy koszt to 
około 100 zł. Członkowie Rady wyrazili zgodę na dokonanie takich zakupów. 

W kolejnej części spotkania Pani Dyrektor Małgorzata Wojnowska zwróciła się z prośbą o dofinansowanie 
zakupu komputera do Sali nr 2 dla Pani Agnieszki Żarnowskiej w kwocie 1000 zł. Po dłuższej dyskusji Rada 



zdecydowała wesprzeć ten wniosek. 
 
Ponadto Pani Dyrektor Małgorzata Wojnowska zreferowała najważniejsze aktualności z życia szkoły: 

• Gotowy jest budżet na rok 2020, jak tylko dokument powróci z Urzędu Gminy, pani Dyrektor nam 
go przedstawi. 

• W nowym budżecie 100 000 zł ma być przeznaczonych na remont elewacji szkoły. Koszt całego 
przedsięwzięcia to 300 000 zł. Pani Dyrektor obiecała, że dołoży wszelkich starać, aby uzbierać całą 
kwotę. Remont ma być przeprowadzony z położeniem szczególnego nacisku na likwidację wilgoci. 

• Od 1 lutego ma ruszyć w Kruszynie żłobek. 

• Pani Dyrektor bardzo podziękowała za wszystkie starania włożone w organizację Warsztatów 
 i Kiermaszu Bożonarodzeniowego. 

• 20.01.2020 roku odbędzie się Rada Pedagogiczna, w której będzie uczestniczyć w imieniu Rady 
Rodziców kol. Anna Wojtko-Cetnarowska. 
 

Ad. 6. Przewodnicząca Anna Wojtko-Centnarowska zaproponowała aby zwrócić się do nauczycieli 
plastyki i techniki, z prośbą by dzieci na lekcjach przygotowały ozdoby wielkanocne, np.: palmy, pisanki, itp., 
które następnie będą sprzedawane w niedzielę palmową przed kościołem w Kruszynie. Szczegóły zostaną 
ustalone na następnym zebraniu. 

 
Ad. 7 Przewodnicząca zebrania zaproponowała by w trakcie organizacji Dnia Dziecka podzielić dzieci 

na dwie grupy: przedszkole plus klasy 1-3, oraz dzieci z klas 4-8. Dla każdej z tych grup byłyby dedykowane 
inne atrakcje, dostosowane do wieku dzieci. 

Po dyskusji zaproponowano: 
Dla przedszkola +klas 1-3: 

• Zjeżdżalnia dmuchana koszt około 600 zł. 

• Malowanie buziek – należy zakupić farby. 

• Wata cukrowa. 

• Cienkie balony do skręcania zwierzątek.   
Klasy 4-8: 

• Kiełbaski z grilla. 

• Zawody sportowe - rywalizacja z nauczycielami. 

• Konkurs na najciekawsze przebranie. 

• Zwrócić się z prośbą do Druha o organizacje strzelnicy. 
Dla wszystkich dzieci: 

• Lody zakupione w sklepiku koło szkoły. 

• Zwrócić się z prośbą do sołtysa Kruszyna Pana Janka Marcinkowskiego o zorganizowanie 
przejażdżek np. traktorem. 

• Zwrócić się z prośbą do Koła Gospodyń Wiejskich o upieczenie ciasta. 

• Poprosić strażaków o pomoc. 
Ponadto Rada ustaliła, że zwróci się do Samorządu Uczniowskiego z zapytaniem, jak uczniowie 

chcieliby spędzić dzień dziecka.   
 
 

Ad. 8.  Anna Wojtko-Centnarowska z żalem stwierdziła, iż pomimo wielu prób i zaproszeń, do dziś nie 
ma żadnego kontaktu  z przedstawicielką klasy 6a. Postanowiono iż Przewodnicząca uda się na zebranie do 
klasy 6a, w celu wyjaśnienia sytuacji i zaproponowania wyboru nowego przedstawiciela lub zastepcy. 

 
 
Ad. 9 Nie było żadnych wolnych wniosków. 
 
Ad. 10. Datę następnego zebrania ustalono na 26 marca 2020 roku. Przewodnicząca zamknęła 



zebranie.    
 

 
 
 
 

 
 

                    Przewodnicząca Zebrania                                                         Sekretarz Zebrania 
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