
PROTOKÓŁ 

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

we Wrocławiu w dniu 29 września 2020 r.  

 

 

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

protokołu) przedstawiono porządek obrad.  

2. Przewodnicząca RR (rocznika 2019/2020) przedstawiła sprawozdanie z działań Rady 

w ubiegłym roku szkolnym.   

3. Powołano komisję skrutacyjną w składzie:  

 Katarzyna Detko 

 Anna Kulikowska. 

 

4. Wybrano Prezydium RR na rok szkolny 2020/2021 w składzie: 

Przewodnicząca – Aneta Swachta 

Z-ca Przewodniczącej – Anna Łozińska - Surowiec 

Sekretarz –  Anna Kulikowska 

Skarbnik – Ewa Wańczyk-Grod. 

Wybór Prezydium zatwierdzono uchwałą Rady Rodziców nr 1/2020/21.  

5. Wybrano Komisję Rewizyjną RR na rok szkolny 2020/2021 w składzie: 

Przewodnicząca – Dorota Ciastek 

Sekretarz –  Sylwia Szwarc-Tomkowicz 

Członek – Katarzyna Detko. 

Wybór Komisji Rewizyjnej zatwierdzono uchwałą nr 2/2020/21.    

6. Uchwałą nr 3/2020/21 zatwierdzono osoby upoważnione do obsługi rachunku 

bankowego RR.  

7. 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).  

8. WBO 2020 - II etap projektu SZCZĘŚLIWA ŁĄCZY POKOLENIA – projekt nr 260 – 

omówiono zasady głosowania oraz ustalono plan działań na najbliższe dni. 

 głosowanie do 5.10.2020 r.  

 3.10.2020 r. – otwarcie mini Parku przy Kwaśnej – projekt partnerski. 

9. Ustalono terminy kolejnych spotkań: 

 3.11.2020 r. (wtorek) godz. 17.00 

 4.02.2021 r. (czwartek) godz. 17.00. 

10. W ramach wolnych wniosków omówiono następujące problemy, które zgłoszone 

zostaną Pani Dyrektor: 

a) możliwość udostępniania dzieciom podręczników zakupionych przez RR  

w poprzednich latach; póki co – ze względu na wytyczne GIS – brak jest 

zgody dyrekcji SP68; sprawa zostanie ponownie przedstawiona p. Dyrektor 

wraz z prośbą o rozważenie innych rozwiązań; 



b) zbyt późne otwieranie rano wejścia B do szkoły; 

c) otwieranie okien w czasie lekcji w perspektywie zbliżających się chłodnych 

dni; 

d) możliwość uczestnictwa dzieci w lekcjach etyki;  

e) wymaganie noszenia maseczek przez dzieci również w czasie lekcji (sprawa 

dotyczy tylko niektórych klas – ustalono, że problem będzie zgłoszony przez 

poszczególne klasy – tam gdzie takie sytuacje się zdażają). 

11. Na tym zebranie zakończono.  

 

 

 

Protokołowała: 

Anna Kulikowska 

 

 

Zatwierdziła: 

Aneta Swachta 


