
Rozliczenie finansowe działalności Rady Rodziców za okres:  

czerwiec 2019 – październik 2019 

 
 

WPŁYWY 

Darowizna Fundacja Fani Mani 20,82 

Akcja „Pomoc dla Maksa” 4 425,00 

Wpłaty składki celowej na zakup dodatkowych podręczników  4 910,00 

Wyprzedaż Garażowa – KAWIARENKA + wynajem stolików 188,10 

Wpłaty składek na Radę Rodziców 950,00 

Błędna wpłata – zaliczka – wycieczka szkolna 100,00 

Łącznie wpływy w okresie od 1.06.2019 do 31.10.2019  10 593,92 

 

WYDATKI  

Pomoc dla ucznia z chorobą nowotworową: 

Zakup: środków pielęgnacyjnych, przenośnego klimatyzatora, krzesła do 
transportu (krzesło kardiologiczne) + przekazanie środków pieniężnych 
mamie ucznia 

4 425,00 

Pomoce szkolne: 

Zakup dodatkowych podręczników  4 733,67 

Organizacja imprez: 

Promocja WBO   1 226,00 

Inne wydatki – prowizje bankowe 

Prowizje bankowe 10,00 

Uchwała 19/2018/19 – kwiaty, upominki dla odchodzących nauczycieli 201,90 

Łącznie wydatki w okresie od 1.06.2019 do 31.10.2019 10 596,57 

 

Stan środków pieniężnych na dzień 31.05.2019 r.  
- w tym  1 532,67 na promocję WBO 

2 562,59 

Wpływy 10 593,92 

Wydatki 10 596,57 

Stan środków pieniężnych na dzień 31.10.2019 r.  
 

2 559,94 
 

 

 

Skarbnik Rady Rodziców                                        Przewodnicząca Rady Rodziców 

Aleksandra Szałajko                                                 Aneta Swachta 



Rozliczenie finansowe działalności Rady Rodziców za okres:  

listopad 2018 – maj 2019 

 
 

WPŁYWY 

Wpłaty składki celowej na zakup podręczników  
(zaległe kl. 5 i bieżące kl. 7) 

1 720,00 

Dochód z kawiarenki – Dzień Otwarty Szkoły (cel-promocja WBO) 1 312,75 

Wpłaty składki celowej – Wrocławskie Biegi Sponsorowane  
– Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci 

16 774,52 

Błędna wpłata – zaliczka na zieloną szkołę 150,00 

Łącznie wpływy w okresie od 1.11.2018 do 31.05.2019  19 957,27 

 

WYDATKI  

Pomoce szkolne: 

Zakup podręczników dla klas 7 1 489,20 

Materiały dla kółka plastycznego (uchwała – część składki celowej na 
promocję WBO z roku szkolnego 2017/18) 

224,52 

Organizacja imprez: 

Promocja WBO (zaległe zobowiązanie)  100,00 

Kawiarenka – Dzień Otwarty Szkoły 200,00 

Rodzinne Warsztaty Świąteczne  83,92 

Wrocławskie Biegi Sponsorowane – Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci 16 774,52 

Inne wydatki – prowizje bankowe 

Prowizje bankowe 14,00 

Zwrot błędnej wpłaty  150,00 

Łącznie wydatki w okresie od 1.11.2018 do 31.05.2019 19 036,16 

 

Stan środków pieniężnych na dzień 31.10.2018 r.  1 641,48 

Wpływy 19 957,27 

Wydatki 19 036,16 

Stan środków pieniężnych na dzień 31.05.2019 r.  
- w tym  1 532,67 na promocję WBO 

 
2 562,59 

 
 

 

 

Skarbnik Rady Rodziców                                        Przewodnicząca Rady Rodziców 

Aleksandra Szałajko                                                 Aneta Swachta 



PROTOKÓŁ 

z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68  przy ul. Szczęśliwej 28  

we Wrocławiu w dniu 5 listopada 2019 r.  

 

 

1. Po otwarciu zebrania i podpisaniu listy obecności (lista w załączeniu) przedstawiono 
porządek obrad.  

2. Zebranie podzielono na dwie części: 

- część pierwsza – spotkanie z zaproszonymi gośćmi, tj. Dyrekcją Szkoły oraz 
osobami, które w sposób szczególny wsparły Radę Rodziców w promocji projektu 
WBO „Szczęśliwa łączy pokolenia”;  
- część druga – obrady Rady Rodziców. 

 

  

CZĘŚĆ PIERWSZA - spotkanie z Dyrekcją Szkoły oraz osobami, które w sposób szczególny 
wsparły Radę Rodziców w promocji projektu WBO „Szczęśliwa łączy pokolenia” 

1. Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pani Dyrektor podziękowały członkom Rady 
Rodziców oraz zaproszonym gościom za zaangażowanie w promocję projektu WBO, 
co przełożyło się na wynik i wygraną. Dzięki temu wsparciu, na terenie SP 68 
wybudowane zostanie wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej siatkówki i koszykówki.  

2. Przedstawiono WYNIKI GŁOSOWANIA WBO 2019 

 nasz projekt  269 SZCZĘŚLIWA ŁĄCZY POKOLENIA zdobył  2 759 głosów  

 zajął 4 miejsce na 144 projekty osiedlowe 

 zrealizowanych zostanie 12 projektów osiedlowych i 8 ponadosiedlowych 

 projekt ponadosiedlowy nr 132 (który również promowaliśmy)  zdobył - 4 540 
głosów, co daje 3 wynik i wygraną.  

3. Poddano dyskusji sprawy i problemy bieżące: 

 Ponowiono prośbę o wyrażenie zgody przez Panią Dyrektor na udział Szkoły 
w konkursach: Świetlik i Kangur Matematyczny. Wypracowano kompromisy. 
Pani Dyrektor obiecała, że Szkoła przy współpracy Rady Rodziców zgłosi 
uczestnictwo w ww. konkursach.  

Pani Dyrektor zastrzegła jednak, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości, 
aby laureaci tych konkursów zostali „nagrodzeni” wpisem na świadectwie, 
gdyż nie są one ujęte na liście konkursów, których laureatom ten fakt 
odnotowuje się na świadectwach szkolnych.  

W związku z tym, że udział w obu z ww. konkursów jest płatny, Rada 
Rodziców zaproponowała wsparcie w przeprowadzeniu zbiórek przy 
wykorzystaniu rachunku bankowego RR.  

Rada Rodziców, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, wesprze również nauczycieli 
w przekazaniu organizatorom wszystkich prac konkursowych.  

 Pani Dyrektor poinformowała o coraz częstszych przypadkach pojawiania się 
na terenie Szkoły (boisku) pseudokibiców i absolwentów, którzy zaczepiają 
uczniów w czasie trwania zajęć oraz w trakcie przerw. Sytuacje te zgłaszane 
były na policję. Dyrekcja prosi o czujność, rozmawianie z dziećmi i zgłaszanie 
wszystkich nagannych zachowań.  



Rada Rodziców, podobnie jak Dyrekcja, wystąpi z pismem o wzmożenie 
patroli w okolicy szkoły.  

 

CZĘŚĆ DRUGA 

1. Powołano komisję skrutacyjną w składzie: 

 Sylwia Szwarc – Tomkowicz 

 Aleksandra Szałajko. 

2. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działań RR podjętych od ostatniego 
spotkania: 

 przekazano Dyrekcji Szkoły podjęte uchwały RR, w tym uchwałę podjętą 
w głosowaniu elektronicznym, tj. zatwierdzenie programu wychowawczo-
profilaktycznego (po uwzględnieniu części zgłoszonych przez RR uwag); 

 dokonano zakupu dodatkowych podręczników przez co udało się odciążyć 
plecaki uczniów II etapu nauczania; na dzień dzisiejszy wszystkie klasy 4-8 
mają do dyspozycji w szkole podręczniki do j. polskiego, matematyki i historii 
(kl. 4 dodatkowo do przyrody). 

Zaapelowano o zwracanie uwagi dzieciom, aby nie zabierały tych 
podręczników do domu. Każda z zakupionych książek została oznaczona 
specjalną naklejką informacyjną - nie posiada pieczątki szkoły.  

3. Przewodnicząca i Skarbnik przedstawiły Rozliczenie finansowe działalności Rady 
Rodziców za okres:  czerwiec 2019 – październik 2019. 

4. Podjęto uchwałę nr 5/2019/20 o organizacji III Rodzinnych Warsztatów Świątecznych 
– Boże Narodzenie 2019. Termin warsztatów podany zostanie do wiadomości za 
pośrednictwem Librusa oraz członków RR, po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły. 
Najprawdopodobniej będzie to ostatni tydzień listopada.  

Warsztaty odbędą się przy współpracy p. Iwony Szymy.  

5. Kiermasz Świąteczny – Rada Rodziców wyznaczona została jako współorganizator 
imprezy. Członków RR poproszono o zaangażowanie oraz motywowanie do udziału  
i wsparcia rodziców w swoich klasach.  

6. Z uwagi na brak wolnych wniosków, na tym zebranie zakończono. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Protokołowała:  
Sylwia Szwarc-Tomkowicz 
 
Zatwierdziła: 
Aneta Swachta 



PROTOKÓŁ 

z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68  przy ul. Szczęśliwej 28  

we Wrocławiu w dniu 25 września 2019 r.  

 

 

1. Po otwarciu zebrania i podpisaniu listy obecności (lista stanowi załącznik do 

protokołu) przedstawiono porządek obrad.  

2. Przewodnicząca i skarbnik RR 2018/2019 przedstawiły sprawozdanie z działań Rady  

w ubiegłym roku szkolnym.   

3. Powołano komisję skrutacyjną w składzie:  

 Anna Łozińska – Surowiec 

 Anna Kulikowska. 

 

4. Wybrano Prezydium RR na rok szkolny 2019/2020 w składzie: 

Przewodnicząca – Aneta Swachta 

Z-ca Przewodniczącej – Anna Łozińska - Surowiec 

Sekretarz –  Sylwia Szwarc- Tomkowicz 

Skarbnik – Aleksandra Szałajko. 

Wybór Prezydium zatwierdzono uchwałą Rady Rodziców nr 1/2019/20.  

5. Wybrano Komisję Rewizyjną RR na rok szkolny 2019/2020 w składzie: 

Przewodnicząca – Dorota Ciastek 

Sekretarz –  Anna Kulikowska 

Członek – Ewa Wańczyk – Grod. 

Wybór Komisji Rewizyjnej zatwierdzono uchwałą nr 2/2019/20.    

6. Nowych członków Rady Rodziców zapoznano z zasadami współpracy wynikającymi  

z Regulaminu RR (spotkania, omawianie spraw pilnych między spotkaniami w formie 

korespondencji mailowej, uchwały, składki celowe, rachunek bankowy RR).  

7. Pod dyskusję poddano program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej 

Nr 68 we Wrocławiu. Mając na względzie zgłoszone uwagi oraz fakt, że nowi 

członkowie RR nie mieli wcześniej możliwości zapoznania się z treścią programu, 

wyznaczono termin do zapoznania się i zgłoszenia uwag – do dnia 26.09.2019 r. do 

godz. 12.00. Postanowiono, że głosowanie w sprawie zatwierdzenia programu 

wychwawczo-profilaktycznego przeprowadzone zostanie w formie elektronicznej,  po  

uprzednim przekazaniu uwag Dyrekcji Szkoły.  

8. Pismem z 13.09.2019 r. Dyrektor SP68 zwrócił się z prośbą do Rady Rodziców         o 

wyrażenie opinii w sprawie podjęcia przez Szkołę współpracy z Fundacją „Potrafię 

Pomóc”. Uchwałą nr 3/2019/20 postanowiono o przekazaniu opinii pozytywnej. 

Fundacja bezpłatnie zrealizuje spotkanie dla uczniów pod nazwą „Wchodzę w rolę”. 

Zajęcia mają na celu pomóc dzieciom zrozumieć, jak wygląda dzień 

niepełnosprawnego dziecka, wczuć się w jego rolę.  

9. Omówiono sprawę zakupu dodatkowych podręczników dla klas 4-8, z których dzieci 

będą korzystały w szkole. Akcja ma na celu odciążenie plecaków dzieci.   



10. Wrocławski Budżet Obywatelski – projekt 269 „SZCZĘŚLIWA ŁĄCZY POKOLENIA. 

Etap I”.  Omówiono promocję projektu.  

Głosowanie trwa do 7.10.2019 r.  

 

11. Ustalono terminy kolejnych spotkań: 

 5.11.2019 r. (wtorek) godz. 17.00 

 07.01.2020 r. (wtorek) godz. 17.00. 

12. Z uwagi na brak wolnych wniosków na tym zebranie zakończono.  

 

 

 

Protokołowała: 

Anna Łozińska-Surowiec 

 

 

Zatwierdziła: 

Aneta Swachta 



PROTOKÓŁ 

z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68 we Wrocławiu  

w dniu 7 stycznia 2020 r. 

 

1. Po otwarciu zebrania i podpisaniu listy obecności (lista stanowi załącznik do 

protokołu) przedstawiono porządek obrad.  
 

2. Przewodnicząca RR przedstawiła sprawozdanie z działań Rady podjętych od 

ostatniego spotkania: 

 w listopadzie RR wystąpiła z pismem do Komendanta Miejskiego Policji  

we Wrocławiu oraz Komendanta Straży Miejskiej we Wrocławiu z prośbą  

o interwencję w sprawie zgłoszonych zagrożeń bezpieczeństwa naszych 

dzieci oraz o zwiększenie ilości patroli w okolicy Szkoły; odpowiedź 

Komendanta Posterunku Policji Wrocław-Grabiszynek przekazano do 

wiadomości Dyrekcji Szkoły; 

 w dniach 9-12.11.2019 r. podjęto uchwałę nr 6/2019/20 (w trybie określonym 

w § 4 ust. 13 Regulaminu RR) w sprawie organizacji Kiermaszu 

Świątecznego; 

 w dniach 19-20.11.2019 r. podjęto uchwałę nr 7/2019/20 (w trybie określonym 

w § 4 ust. 13 Regulaminu RR) w sprawie wydatkowania środków na zakup 

wieńca w związku ze śmiercią ucznia naszej Szkoły. 23.11.2019 r. 

przedstawiciele RR uczestniczyli w pogrzebie Maksymiliana; 

 27.11.2019 r. przy współpracy p. Iwony Szymy przeprowadziliśmy  

III RODZINNE WARSZTATY ŚWIĄTECZNE – Boże Narodzenie 2019; 

 2.12.2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie z Zarządem Inwestycji Miejskich  

w sprawie realizacji projektu WBO; 

 4.12.2019 r. uczestniczyliśmy w Kiermaszu Świątecznym.  

Rozliczenie finansowe kiermaszu: 

 12 427,31 zł - dochód z kiermaszu    

   9 941,85 zł (80%) przekazano na konto Fundacji Na Ratunek Dzieciom 

   z Chorobą Nowotworową, 

   2 485,46 zł (20%) pozostaje na koncie RR jako fundusz celowy  

 z przeznaczeniem na pomoc uczniom SP68    

 znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

           2,00 zł - prowizja od wpłaty gotówkowej – pokryto z rachunku RR;  

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, wnioski wychowawców o udzielenie wsparcia 

finansowego dla ucznia rozpatrywał będzie pedagog szkolny.  

 

 10.12.2019 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji Szkoły z Prezydium RR oraz 

Komisją Rewizyjną RR w celu omówienia spraw bieżących, w tym problemów 

związanych z zachowaniem niektórych uczniów naszej szkoły; 

 17.12.2019 r. przedstawicie RR uczestniczyli w spotkaniu Rady Osiedla 

Gajowice, gdzie omówiono m.in. kwestię realizacji wygranego projektu WBO 

2019 oraz możliwość zgłoszenia kolejnego etapu inwestycji w ramach edycji 

WBO 2020. 



3. W trakcie spotkania RR przedstawiono zasady WBO 2020 

 spotkania informacyjne organizowane przez Urząd Miejski Wrocławia 

 zgłaszanie projektów - 14.01 – 11.02.2020 r. 

 głosowanie – 18.09 -05.10.2020 r.  

 

4. Zgodnie z obietnicą złożoną przez Panią Dyrektor w trakcie spotkania w dniu 

5.11.2019 r., Szkoła w tym roku weźmie udział w konkursach: ŚWIETLIK i KANGUR 

MATEMATYCZNY, 

 z uwagi na to, że oba konkursy są płatne, Rada Rodziców udzieli wsparcia 

organizacyjnego i przeprowadzi zbiórkę środków finansowych przy 

wykorzystaniu rachunku bankowego RR; 

 koordynatorami szkolnymi konkursów są: 

 ŚWIETLIK – p. Beata Żarska 

 KANGUR MATEMATYCZNY – p. Beata Sztobryn. 

 

5. „ROWEROWY MAJ” – omówiono możliwości uczestnictwa w kampanii SP68 

 koordynator szkolny – p. Zbigniew Antkowiak. 

 

6. W dniu 9.12.2019 r. w naszej Szkole odbyło się spotkanie dla rodziców  

z psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 przy ul. Jemiołowej 59 

– „Co z tym nastolatkiem? – okres dojrzewania”. PPP nr 4 zaprasza również na 

warsztaty organizowane w Poradni, a także na spotkania indywidualne z dziećmi. 

Szczegóły na stronie www.ppp4.wroc.pl. 

 

7. Ustalono terminy kolejnych spotkań RR: 

 03.03.2020 r. – wtorek 

 05.05.2020 r. – wtorek.  

8. Z uwagi na brak wolnych wniosków na tym zebranie zakończono.  

 

 

 

 

 

Protokołowała: 
Sylwia Szwarc - Tomkowicz 
 

 

Zatwierdziła: 
Aneta Swachta 

http://www.ppp4.wroc.pl/

