
PROTOKÓŁ z zebrania Rady Rodziców przy PSP 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu  

z dn. 27.09.2022r.  

W dniu 27 września 2022 r. odbyło się pierwsze  zebranie Rady Rodziców PSP 21 w Opolu w roku 

szkolnym 2022/2023, które otworzyła Pani Wicedyrektor mgr Joanna Kot.  

Plan spotkania: 

1. Informacje organizacyjne od dyrekcji związane z rozpoczęciem roku szkolnego 

2. Dni wolne w bieżącym roku szkolnym  

3. Informacje bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły. 

4. Dyskusja 

5. Sprawozdanie Prezydium RR z działalności w roku szkolnym 2021/2022 

6. Wybór Rady Rodziców nowej kadencji – powołanie komisji skrutacyjnej:  

Wybór Prezydium RR 

Wybór Komisji Rewizyjnej 

7. Ustalenie wysokości składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2022/2023. 

8. Udzielenie pełnomocnictwa do konta bankowego RR dla członków Prezydium Rady Rodziców 

9. Dyskusja dot. preliminarza finansowego Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 

 

Pierwszą część spotkania poprowadziła pani mgr Joanna Kot, Wicedyrektor PSP 21 w Opolu. 

Omówione zostały następujące tematy: 

1. Informacje organizacyjne od dyrekcji związane z rozpoczęciem roku szkolnego  

2. Dni wolne w bieżącym roku szkolnym, tj. 31 października 2022, 2,4,5 maja 2023, 23-25 maja 

2023, 9 czerwca 2023. Dodatkowe dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę 

Rodziców PSP 21 w Opolu.    

3. Informacje bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.  

− Na terenie boiska szkolnego trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia 

inwestycji to 31.10.2022. Prawdopodobnie będzie przesuniecie terminu zakończenia 

prac. Dzieci w tym czasie mają zakaz przebywania na boisku ze względu 

bezpieczeństwa. Dyskusja dotyczyła również planów związanych z realizacją placu 

zabaw, na który aktualnie nie wystarczyło funduszy. RR będzie rozglądać się za 

ewentualnymi innymi programami, by sfinansować jego realizację po wcześniejszej 

modyfikacji projektu. 

 

Druga część spotkania poprowadzona była przez przedstawicieli Prezydium RR i dotyczyła przyjęcia 

sprawozdania finansowego za rok szkolny 2021/22 oraz wyboru nowego Prezydium Rady Rodziców i 

ustalenia wysokości składki na rok szkolny 2022/23 oraz wolnych wniosków.  

1. Panie Aneta Kolasińska-Demidowicz, Przewodnicząca RR kadencji 21/22 i Justyna Osiecka-

Sułek, Skarbnik Rady Rodziców kadencji 21/22, przedstawiły sprawozdanie z działalności Rady 

Rodziców w ubiegłym roku szkolnym oraz sprawozdanie finansowe z tego okresu. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie.  

16 osób za/ 0 przeciw/ nikt nie wstrzymał się od głosowania 



2. Wybrana została Komisja Skrutacyjna w celu przeliczenia głosów przy wyborze Prezydium Rady 

Rodziców na rok szkolny 2022/23. W skład Komisji weszli: 

− Pan Maciej Poliwoda 

− Pani Karina Wawrzyniak  

3. Uchwałą nr 1-2022/23 do Prezydium Rady Rodziców  wybrano:  

− Przewodnicząca – Pani Aneta Kolasińska - Demidowicz  

− Z-ca Przewodniczącej – Pan Mariusz Bartkowiak 

− Skarbnik – Pani Justyna Osiecka-Sułek 

− Sekretarz – Pani Małgorzata Jagusch 

16 osób za/ 0 przeciw/ nikt nie wstrzymał się od głosowania 

4. Uchwałą nr 2-2022/23 wybrano komisję rewizyjną w składzie: 

− Pani Magdalena Dolińska 

−  Pani Ewa Polańczyk  

16 osób za/ 0 przeciw/ nikt nie wstrzymał się od głosowania 

5. Uchwałą nr 3-2022/23 ustalono wysokość składki na rok szkolny 2022/23. Składka wynosić  

będzie 50 zł od każdego dziecka uczęszczającego do PSP 21 w Opolu.  

16 osób za/ 0 przeciw/ nikt nie wstrzymał się od głosowania 

6. Uchwałą nr 4-2022/23 udzielono pełnomocnictwa oraz upoważniono przedstawicieli 

prezydium Rady Rodziców - Panie Anetę Kolasińską-Demidowicz, Przewodnicząca RR  i Justynę 

Osiecką-Sułek, Skarbnik RR - do obsługi konta bankowego Rady Rodziców. 

7. Uchwałą nr 5-2022/23 zatwierdzono możliwość  przyjmowania obiegiem elektronicznym 

uchwał i innej dokumentacji związanej z działalnością Rady Rodziców PSP 21 w Opolu.   

16 osób za/ 0 przeciw/ nikt nie wstrzymał się od głosowania 

8. Odbyła się dyskusja z propozycjami do preliminarza finansowego i zostanie on zatwierdzony  

przez RR obiegiem elektronicznym.  

9. Pani Justyna Osiecka–Sułek, skarbnik RR PSP 21 na rok szkolny 2022/23, zwróciła się z prośbą 

o zbiórkę dobrowolnych składek na Radę Rodziców przez skarbników klasowych, a następnie 

przelanie całej kwoty na konto rady. Takie rozwiązanie ułatwi księgowanie wpłat i wyeliminuje 

błędy w tytułach indywidualnych wpłat. Jeśli jednak rodzice wolą dokonywać indywidualnych 

wpłat, to istnieje taka możliwość, przy zachowaniu właściwego opisu w tytule. Konto Rady 

Rodziców: Bank Pekao nr 21 1240 5178 1111 0010 9470 8469 

Tytuł przelewu: rr_klasa_imie i nazwisko dziecka.  

10. Przedyskutowana została kwestia prezentacji instrukcji dot. opisywania faktur dostarczanych 

przez nauczycieli do rozliczeń na kolejnej Radzie Pedagogicznej. 

11. Rada Rodziców wyraziła chęć wsparcia oraz zaangażowania przy lobbowaniu w Urzędzie 

Miasta nt. dotrzymania terminu dot. zakończenia przebudowy boiska. Dyrekcja szkoły 

przekaże informacje o osobach odpowiedzialnych za realizację projektu z ramienia Wydziału 

Oświaty. 

12. Podniesiona została kwestia organizacji komersu w klasach 8. i ewentualnego dofinansowania 

tej imprezy RR. Propozycja organizacji komersu na sali gimnastycznej. 

13. Przeprowadzona została dyskusja nt. lokalizacji nowego automatu vendingowego w świetlicy 

szkolnej/ prośba o jego likwidację w tym miejscu. Uwagi zostały zgłoszone szczególnie od 

rodziców dzieci z klas 1-3. 



14. Problem z przepełnieniem, hałasem na szkolnej świetlicy. Dyrekcja wyznaczy sale dodatkowe i 

grupy w momencie dużej liczebności będą dzielone, zwłaszcza w godzinach obiadowych, gdzie 

część świetlicy staje się równocześnie stołówką. 

15. Została podniesiona kwestia słabej jakości i małych porcji oferowanych aktualnie przez 

stołówkę szkolną. Dyrekcja ma podjąć kroki i zgłosić nasze uwagi. Będziemy przyglądać się 

nadal tej kwestii. 

16. Pani wicedyrektor opowiedziała o dodatkowych programach z zakresu zdrowia psycho-

fizycznego młodzieży realizowanych w szkole. Wystosowaliśmy też prośbę umieszczanie tych 

informacji na szkolnej stronie internetowej. 

17. Zgłoszone zostały też uwagi dotyczące braku ewentualnego sprzętu do doświadczeń 

realizowanych w trakcie np. lekcji biologii i ewentualnych braków sprzętowych podczas zajęć 

komputerowych w klasach 1-3. Rodzice zgłosili gotowość do pomocy, by zajęcia były 

realizowane z użyciem mikroskopów i odczynników. Jeśli ewentualne braki będą zgłaszane 

przez dyrekcję to być może uda nam się własnymi siłami je uzupełnić. Dyrekcja przyjrzy się 

sprawie.  

 

Obecni członkowie Rady Rodziców wg listy obecności (Obecnych 16 osób).   

 

Opracowanie:  

Małgorzata Jagusch 

Sekretarz RR PSP 21 w Opolu 2022/23 

Aneta Kolasińska-Demidowicz 

Przewodnicząca RR PSP 21 w Opolu 2022/23 

 


