
PROTOKÓŁ 

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

we Wrocławiu w dniu 8 czerwca 2021 r.  

 

 

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

protokołu) przedstawiono porządek obrad.  

2. Przewodnicząca RR podsumowała działania Rady podjęte od ostatniego zebrania,  

w tym. min.in.: 

- zakup ze środków RR domofonu, który został zamontowany przy wejściu do szkoły; 

- udział szkoły w akcji „Rowerowy maj”; 

- udział w konkursie firmy AMICA – „Kolorowe stołówki”. Zajęliśmy 5 miejsce na 169 

szkół walczących w naszej kategorii.  

- pożegnanie p. Krysi z dyżurki.    

3. Powołano komisję skrutacyjną w składzie:  

• Anna Kulikowska 

• Ewa Wańczyk-Grod. 

4. Na wniosek Dyrektora Szkoły w spawie przestawienia opinii o pracy nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy, dokonano głosowania i wydano 3 opinie 

(uchwała RR nr 6/2020/21, 7/2020/21, 8/2020/21).   

5. Przewodnicząca przedstawiła propozycję przystąpienia SP68 do akcji „Różowa 

Skrzyneczka” – to ogólnopolska akcja dot. walki z wykluczeniem menstruacyjnym  

i zapewnieniem dostępu do bezpłatnych podpasek.  

RR podjęła uchwałę o przystąpieniu do akcji oraz wsparciu inicjatywy, z którą wyszły 

nauczycielki: p. Angelika Jabłońska oraz p. Anna Szewców (uchwała 9/2020/21). 

Ze środków RR zakupiona zostanie skrzyneczka oraz pakiet startowy podpasek.  

Akcja rozpocznie się od kampanii informacyjnej.  

6. Na wniosek Dyrektora Szkoły w spawie przestawienia opinii RR o firmie cateringowej 

świadczącej usługi w naszej szkole, dokonano głosowania i wystawiono 

rekomendacje (uchwała nr 10/2020/21).  

7. Omówiono realizację projektów wygranych w WBO, tj. budowę boiska, siłowni i placu 

zabaw.  

• Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy boiska z umowy, Zarząd Inwestycji 

Miejskich dokonał jej wypowiedzenia.  

• Przygotowana i zaakceptowana została koncepcja projektowa budowy siłowni 

i palcu zabaw. 

• W chwili obecnej czekamy na ogłoszenie przetargu na dokończenie budowy 

boiska oraz budowę placu zabaw i siłowni.   

 



8. Ustalono terminy kolejnych spotkań (+ stała współpraca w formie elektronicznej) 

- 07.09.2021 r. – spotkanie członków RR kadencji 2020/21; 

- 28.09.2021 r. – spotkanie członków RR nowej kadencji - 2021/22.   

9. W ramach wolnych wniosków omówiono kwestię egzaminów na Kartę rowerową.  

10. Na tym zebranie zakończono.  

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Anna Kulikowska 

 

 

Zatwierdziła: 

Aneta Swachta 


