
PROTOKÓŁ 

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

we Wrocławiu w dniu 7 września 2021 r.  

 

 

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

protokołu) przedstawiono porządek obrad.  

2. Powołano komisję skrutacyjną w składzie:  

• Anna Kulikowska 

• Ewa Wańczyk-Grod. 

3. Uchwałą nr 12/2020/21 Rada Rodziców zatwierdziła Program wychowawczo-

profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 68 we Wrocławiu na rok szkolny 2021/22. 

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły RR pozytywnie zaopiniowała dni wolne od zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym 2021/22 (uchwała RR nr 13/2020/21).  

5. RÓŻOWA SKRZYNECZKA – ogólnopolska akcja dot. walki z wykluczeniem 

menstruacyjnym i zapewnieniem dostępu do bezpłatnych podpasek.  

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z uchwałą RR nr 9/2020/21 z 8 czerwca 

2021 r. zakupiona została skrzyneczka i pakiet startowy podpasek. Skrzyneczka 

została zamontowana w toalecie na 1 piętrze (naprzeciwko pokoju nauczycielskiego).  

Rusza kampania informacyjna wśród dzieci i na portalach społecznościowych Szkoły.  

Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o propagowanie akcji wśród rodziców oraz 

rozmowy z dziećmi na ten temat. Należy uświadamiać nasze uczennice, że każda ma 

prawo z niej skorzystać oraz, że skrzyneczka ma służyć jako forma wsparcia, a nie 

jako stały punkt zaopatrzenia.  

Hasło przewodnie akcji: POTRZEBUJESZ? – WEŹ; MASZ WIĘCEJ – PODZIEL SIĘ!” 

W dyżurce szkolnej znajduje się specjalny karton, w którym chętni do wsparcia akcji 

mogą zostawić opakowanie/a podpasek. Ważne jest, by były to paczki z osobno 

pakowanymi w folię podpaskami.  

Jeżeli wygodniejszą formą będzie przekazanie środków na ich zakup, to można 

dokonać wpłaty w dowolnej wysokości na konto Rady Rodziców (dostępne na stronie 

internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców) z dopiskiem „różowa skrzyneczka”.  

6. Omówiono realizację projektów wygranych w WBO.  

ZIM w drodze przetargu wyłonił nowego wykonawcę, który zgodnie z umową 

dokończy budowę boiska oraz zrealizuje II etap WBO, tj. siłownię i plac zabaw.  

7. Ustalono termin kolejnego spotkania 

- 28 września 2021 r. – spotkanie członków RR nowej kadencji - 2021/22.   

8. W ramach wolnych wniosków poruszono następujące kwestie:  

a) Rada Szkoły – czy w związku z zakończeniem 3-letniej kadencji RSz 

* Pani Dyrektor podtrzymuje decyzję o jej działaniu w SP68, a jeżeli tak, to kiedy 

planowane są wybory? 



* czy w obecnej sytuacji zbieranie składek na RSz jest możliwe? 

* co z ubezpieczeniem?  

b) etyka -  czy w szkole odbywają się lekcje etyki? jeżeli tak, to kiedy?  

c) wyprzedaż garażowa – czy Pani Dyrektor wyrazi zgodę na jej przeprowadzenie.   

Zgłoszone wnioski - Przewodnicząca RR zobowiązała się przekazać Pani Dyrektor.  

9. Na tym zebranie zakończono.  

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Anna Kulikowska 

 

 

Zatwierdziła: 

Aneta Swachta 


