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Protokół spotkania Prezydium Rady Rodziców oraz Grona Pedagogicznego 

 przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym 

im. Tadeusza Chciuka-Celta  
przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium  

w dniu 04 lutego 2017 

 
 
Termin: 18:30 do 21:00, 04.02.2017 

 

Uczestnicy: Kierownik SPKM Aneta Lewandowska, Ramona-Walterbach-Fidantisis, Agata Mueller, Beata 

Fiłonowicz, Iwona Wesołowska, Elżbieta Biegaj, Izabela Gozdalik, Joanna Fila, Natalia Piątek-Bukała, 

Renata Ziemski, Skarbnik RR Katarzyna Dell, Katarzyna Kowalczuk, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej RR 

Dorota Idziak, Emil Malinowski, Lech Głowaczewski, Przeodnicząca Prezydium RR Katarzyna Fronczek 

 

Przebieg spotkania: 

1. Otwarcie spotkania: Pani Aneta Lewandowska 

2. Przedstawienie celów spotkania: Katarzyna Fronczek  

 Poprawa współpracy pomiędzy Radą Rodziców i Gronem Pedagogicznym  

 Wspólna identyfikacja najważniejszych potrzeb szkoły w zakresie infrastruktury 

szkolnej oraz materialow wspierajacych proces dydaktyczny szkoly – uzgodnienie 

priorytetów oraz różnych możliwości sfinansowania tych potrzeb. 

 

3. Przedstawienie przez panią Kierownik SPK listy książek nie zwróconych do biblioteki. 

o Nie zwrócone książki dotyczą lat ubiegłych i uczniów, którzy nie uczęszczają już do 

szkoły. Pani Kierownik poinformowała, że nie jest możliwe ustalenie adresów osób, 

które nie zwróciły książek 

o Uzgodniono, że po zakończeniu inwentaryzacji lista braków zostanie uzupełniona 

przez osobę odpowiedzialną za bibliotekę. Dalsze działania mogą być uzgodnione 

dopiero po zakończeniu inwentaryzacji  

 

4. Lista najważniejszych potrzeb szkoły wg ich priorytetów: 

 

1. Podreczniki do geografii - uzgodniono, że Rada Rodziców zakupi brakujące 

podręczniki do geografii: 

o 20 podręczników – klasa I gimnazjum 

o 14 podręczników – klasa II gimnazjum 

Aby uniknąć sytuacji możliwego braku podręczników w przyszłym roku szkolnym 

Prezydium Rady Rodziców zaproponowało zarezerwowanie na ten cel środków w 

budżecie Rady Rodziców i poprosiła nauczycieli o oszacowanie potrzebnej kwoty. Pani 

Kierownik poinformowała, że nie ma potrzeby rezerowania środków finansowych na ten 

cel.  

 

2. Papier do kserokopiarki i tonery 

Zawnioskowano, aby Rada Rodziców zabezpieczyła papier i toner na potrzeby 

dydaktyczne szkoły. 

Osoba kontaktowa w tej sprawie to pan Lech Głowaczewski. 
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3. Środki czystości: worki do odkurzaczy 

Zwrócono uwagę na brak środków czystości w toaletach oraz brak worków do 

odkurzaczy. 

Prezydium RR poprosiło o wyjasnienie, czy za zapewnienie środków czystości nie jest 

odpowiedzialna strona wynajmujaca budynek szkolny. Zgodnie z wyjasnieniem pani 

Kierownik SPK jest to częścią umowy wynajmu lokalu.  

 

Nauczycielie poprosili Prezydium RR o zakupienie worków do odkurzaczy. Szczegóły 

o jakie worki chodzi zostaną przekazane przez nauczycieli.    

         

4. Kserokopiarka 

Obecnie użytkowane ksero jest niewystarczające na potrzeby szkoły. Ksero sfinansowane 

w ramach budżetu finansowego ze srodkow MEN/ORPEG  jest uzytkowane przez Panią 

Kierownik w celach związanych ze szkołą. Ksero nie jest dostępne w budynku szkoły. 

Konieczny jest zakup nowej kserokopiarki umożliwiającej sprawne kserowanie dużej ilości 

dokumentów (wydruk czarno biały). Kserokopiarka kolorowa byłaby przydatna, jednak 

podstawowa maszyna powinna umożliwiać wydruk czarno biały. 

5. Zestawy małych głośników do laptopa – 2 zestawy 

Dyskusja na temat źródła finansowania sprzętu. Pani Kierownik SPK poinformowała, że 

wnioski i zakup drogiego sprzętu sa kierowane do MEN/ORPEG. Tańsze urządzenia 

moglyby zostać zakupione ze środków Rady Rodzicow. 

6. Glośnik duży z wyjściem na mikrofon (podobny do obecnie użytkowanego) 

Pani Kierownik SPK poinformowała, że obecnie posiadany głośnik jest uszkodzony.Nie ma 

potrzeby zakupowania mikrofonów, ponieważ szkoła je posiada. 

7. Stojak na 3 flagi na apele – koszt około 300 zł. 

 

8. Werbel (proponowany producent Soner- używany w trakcie apelów przy 

wprowadzaniu flagi 

 

9. Tablice korkowe do wywieszania liter dla dzieci 

Szczegóły dotyczące tablic do uzgodnienia z rodzicami z klasy 1c, nauczyciel pani Agata 

Muller. 

10. Tablice filcowe jeżdzące na kółkach – 3 szt. 

Potrzebne są 3 tablice, jedna tablica jest dostępna. 

11. Wieszak na ubrania do pokoju nauczycielskiego 

 

12. Ekran rozwijany do wyświetlania z projektora 

Ekran przenośny. 

13. Pufki do biblioteki 

 

Miejsca do siedzenia dla dzieci w bibliotece. Szczegóły będą podane przez panią z 

biblioteki 
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14. Potrzebna jest osoba techniczna do wsparcia dla nauczycieli w zakresie sprzętu (także 

przegląd kabli posiadanych przez szkołę) 

 

5. Dyskusja na temat budżetu Rady Rodziców 

 Pani Kierownik SPK zawnioskowała o przekazanie jej przez Prezydium Rady 

Rodziców wyciągów bankowych z konta Rady Rodziców. Wniosek pani 

Lewandowskiej został przekazany mailowo do Przewodniczącej Prezydium 

RR oraz Skarbnika RR w dniu poprzedzającym spotkanie 03.02.2017. Pani 

Lewandowska zawnioskowała również o regulamin Rady Rodziców 

 Pani Kierownik SPK przekazała Przewodniczacej Prezydium budzet szkoly na 

rok 2016. 

 Przewodnicząca Prezydium RR poinformowała, że udostępnienie wyciągów z 

konta nie jest możliwe ze względu na ochronę danych osobowych.. 

 Pani Dell, Skarbnik RR poprosiła Panią Lewandowską o wyjasnienie skąd 

wynika konieczność tak szczegółowego i pilnego kontrolowania  Prezydium i 

poinformowała, że Komisja Rewizyjna jest organem, który został wybrany 

przez walne zgromadzenie rodziców do kontroli działania Prezydium i 

zarządzania funduszem Rady Rodziców.To ten organ jest uprawniony do 

przeprowadzania kontroli.  

 Szczegółowe sprawozdanie finansowe funduszu Rady Rodziców za rok 

szkolny 2015/2016 zostało przedstawione przez Prezydium oraz Skarbnika 

RR na walnym zgromadzieniu Rady Rodziców w dniu 22.10.2016. 

Sprawozdanie finansowe zostało wcześniej skontrolowane przez Komisję 

Rewizyjną, której zostały przedstawione wszystkie wyciągi z konta 

dokumentujące wpływy i wypływy z konta RR potwierdzone odpowiednimi 

rachunkami. Dane finansowe dotyczące obecnego roku szkolnego zostały 

przedstawione na walnym zgromadzieniu rodziców w dniu 14 stycznia 2017. 

 Pani Lewandowska w obecności grona pedagogicznego, Prezydium Rady 

Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej zakwestionowała prawidłowość rozliczeń 

budżetu Rady Rodziców oraz aktywność Prezydium Rady Rodziców.  

 Opinie te Prezydium uwaza za bezpodstawne i rozważy mozliwość zwrocenia 

sie do Komisji Rewizyjnej w celu wydania opini na temat sposobu i zasadnosci 

wydawania środków finansowych przez Prezydium Rady Rodziców. 

 Pani Kierownik SPK oraz grono pedagogiczne zawnioskowało o przekazania 

do dyspozycji nauczycieli niewielkich sum z konta RR, które byłyby 

wykorzystywane przez nauczycieli na okazjonalny zakup pomocy naukowych. 

 Grono pedagogiczne zwróciło uwagę na brak możliwości uwzględnienia tych 

wydatków  w budżecie SPK pochodzącym z MENu z uwagi na specyfikę 

szkoły. W związku z tym oczekiwane jest, że nauczyciele będą mogli 

dostarczać zapłacone drobne rachunki do Prezydium RR bez konieczności 

wcześniejszego konsultowania wydatku. Wniosek ten nie jest zgodny ze 

stanowiskiem Prezydium Rady Rodziców, które dąży do poprawy planowania 

budżetu i zarządzania wydatkami. 


