
Protokół

Z zebrania Rady Rodziców (Rada)

Szkoły Podstawowej nr 209, im. Hanki Ordonówny w Warszawie (Szkoła),

Miejsce zebrania: siedziba Szkoły, Al. Reymonta 25, z dnia 08.09.2022

1. Otwarcie posiedzenia oraz potwierdzenie ważności zebrania.

Posiedzenie Rady otworzył Pan Bartosz Łukasiuk, Przewodniczący Rady Rodziców w roku 2021/2022

witając Rodziców oraz obecnych przedstawicieli Dyrekcji Szkoły. Przewodniczący Rady oświadczył, że

zebranie Rady jest ważne, tj. spełnione zostały wymogi formalne w tym spełniony jest wymóg kworum

(obecni byli przedstawicie 30 z 31 oddziałów).

Przedstawiciele Rodziców obecni na zebraniu Rady podpisali Listę Obecności (Lista Obecności

stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu).

2. Wybór nowego składu Zarządu Rady Rodziców.

Pani Dyrektor Małgorzata Miller przeprowadziła głosowanie w sprawie wyboru nowego Zarządu Rady

Rodziców.

W wyniku głosowanie skład Prezydium uległ zmianie i przedstawia się następująco.

● Przewodnicząca: Urszula Reszczyńska-Kujaga

● Zastępca: Aleksandra Bojarska-Guzy

● Skarbnik: Bartosz Łukasiuk

● Sekretarz: Agata Flisiak-Gdula

● Komisja rewizyjna

✔ Anna Słomiany

✔ Joanna Małachowska-Suchojad

3. Podjęcie uchwał dotyczących:

● wyboru Urszuli Reszczyńskiej-Kujagi na stanowisko Przewodniczącej Rady Rodziców przyjęta

jednogłośnie  jednogłośnie. Uchwała Rady nr 1/2022/23 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego

protokołu.

● wyboru Aleksandry Bojarskiej-Guzy, Bartosza Łukasiuka i Agaty Flisiak-Gduli na stanowiska

Zastępcy, Skarbnika i Sekretarza Rady Rodziców przyjęta jednogłośnie  jednogłośnie. Uchwała

Rady nr 2/2022/23 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

● udzielenia Przewodniczącej Rady Rodziców upoważnienia do samodzielnego akceptowania

wydatków Rady w kwocie do 1000zł. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Uchwała Rady nr 3/2022/23

stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

● dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjnych proponowanych przez Dyrektora Szkoły: 14 i 31

października, 2,22,23,24,25 maja, 9 i 19 czerwca. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Uchwała Rady

nr 4/2022/23 stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

● Przyjęcia „Innowacji na ekranie”, która ma być przeprowadzona przez pana Łukasza

Wachowskiego na lekcjach historii w klasie 8A. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Uchwała Rady nr

5/2022/23 stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

● Użyczenia pomieszczeń ZHP oraz Związkowi Sybiraków. Uchwała przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Rady nr 6/2022/23 stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

● sfinansowania nagród w konkursach organizowanych przez pana Piotra Dąbrowskiego w kwocie

1200 zł i 500 zł. Kwoty mogą ulec zmianie ze względu na nagrody ex aequo). Uchwała przyjęta

jednogłośnie. Uchwała Rady nr 7/2022/23 stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.



● Akceptacji sposoby prowadzenia zajęć WF w dotychczasowej formie i miejscach. Uchwała

przyjęta jednogłośnie. Uchwała Rady nr 8/2022/23 stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego

protokołu.

4. Informacje dotyczące ajenta stołówki.

● Obecny ajent – firma Start Edu będzie działać w SP 209 do końca grudnia. W grudniu odbędzie

się konkurs, w którym zapadnie decyzja o kontynuacji współpracy lub wyborze nowego ajenta.

● Zwroty nadpłat od poprzedniego ajenta (firma Radex) będą realizowane od 10.09.2022.

5. Inne tematy i wolne wnioski

● Rada Rodziców poprosiła o uzupełnienie złożonych przez Pana Piotra Dąbrowskiego podań o

dofinansowanie wycieczek dla uczniów z Ukrainy o kwoty.

● Głosowanie nad „Programem profilaktyczno – wychowawczym szkoły” odbędzie się w trybie

online do dnia 14.09.2022.

● Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków pozostaje w kompetencji

indywidualnej rodziców uczniów. SP209 i Rada Rodziców nie pośredniczą w przekazywaniu ofert

od ubezpieczycieli.

● Przed kolejnym zebraniem prezydium Rady rodziców przygotowuje aktualizację Regulaminu

Rady Rodziców i przedstawi tenże regulamin do głosowanie członkom Rady w trybie online.

Planowane zmiany mają dotyczyć między innymi: bonusów dla klas za realizację deklaracji wpłat,

zasad dofinansowania wycieczek.

6. Termin kolejnego zebrania

Kolejne zebranie Rady Rodziców zaplanowano na 6 października 2022, godzina 18.00


