
PROTOKÓŁ 

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

we Wrocławiu w dniu 27 września 2022 r. 

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

przedstawiono porządek obrad. 

2. Z-ca Przewodniczącej RR przedstawił sprawozdanie z działań Rady w roku szkolnym 

2021/2022, w tym sprawozdanie finansowe. 

3. Członków Rady Rodziców zapoznano z zasadami współpracy wynikającymi z Regulaminu RR 

(reprezentanci, zasady wyborów, spotkania, zgłaszanie zastępstw, upoważnienia, omawianie 

spraw pilnych między spotkaniami w formie korespondencji mailowej, uchwały, składki 

celowe, rachunek bankowy RR). W kontekście różnic omówiono również funkcjonujące w 

szkole pozostałe organa (Rady Oddziałowe, Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd 

Uczniowski). 

4. Powołano komisję skrutacyjną w składzie:  

 Anna Kwaka 

 Joanna Hlebionek.  

5. Wybrano i zatwierdzono uchwałą Rady Rodziców nr 1/2022/23 Prezydium RR w roku szkolnym 

2022/2023 w następującym składzie:  

 Przewodniczący – Sławomir Ladaczek  

 Z-ca Przewodniczącego – Anna Kulikowska 

 Sekretarz – Małgorzata Bąk  

 Skarbnik – Ewa Wańczyk-Grod.  

6. Wybrano i zatwierdzono uchwałą nr 2/2022/23 Komisję Rewizyjną RR w roku szkolnym 

2022/2023 w następującym składzie:  

 Przewodnicząca – Dorota Ciastek  

 Sekretarz – Magdalena Krawczyk  

 Członek – Krystian Szymczak. 

7. Uchwałą nr 3/2022/23 zatwierdzono osoby upoważnione do obsługi rachunku bankowego RR.  

8. Uchwałą nr 4/2022/23 Rada Rodziców zatwierdziła pozytywnie opinię dotyczącej podjęcia 

przez SP 68 we Wrocławiu współpracy z fundacją DOM POKOJU w celu przeprowadzenia 

warsztatów mediacyjnych dla dzieci. 

9. Kontakt z RR pozostaje bez zmian, tj. poprzez e-mail: rr68.wroclaw@gmail.com lub dziennik 

elektroniczny Librus. 

10. Nr rachunku bankowego Rady Rodziców pozostaje bez zmian, tj. 98 1090 2529 0000 0001 

4486 4725 

11. Zaplanowano następujące wydarzenia: 

 wyprzedaż garażową w dniu 26.10.2022 

 kiermasz bożonarodzeniowy w dniu 7.12.2022 (środa) oraz poprzedzające go 

warsztaty plastyczne z p. Iwoną Szymą w dniu 23.11.2022 (środa). 

12. W ramach wolnych wniosków poruszono następujące kwestie: 

 WBO – rekomendacja projektu Szkoły Podstawowej przy ul. Grochowej 

 Poruszono udział w akcji „szkoły pełne talentów”, koordynacji podejmie się Rada 

Rodziców 

13. Ustalono terminy kolejnych spotkań:  

 7 listopada 2022 r. (poniedziałek) godz. 17.30 

 9 stycznia 2023 r. (poniedziałek) godz. 17.30 

14. Na tym zebranie zakończono. 

 

 Protokołował:  Zatwierdziła:  

 Sławomir Ladaczek  Anna Kulikowska 


