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 Katowice, dn. 03.10.2018r. 

Protokół 

z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach 

z dn. 03.10.2018r. 

Przewodniczący Rady Rodziców (dalej używany skrót RR) z kadencji roku szkolnego 2017-2018 zwołał 

posiedzenie RR na dzień 03.10.2018r., celem powołania nowego składu Prezydium na rok 2018-2019. 

Na początku spotkania Przewodniczący przywitał zebranych oraz poprosił o sporządzenie listy 

obecności oraz wpisanie numerów telefonów oraz adresów e-mail, jak również informacji, którą  

z klas reprezentuje dany Rodzic. 

W spotkaniu wzięła również udział  Dyrektor  p. Grażyna Kasza. oraz reprezentant Rady 

Pedagogicznej Pani Bogumiła Folwarczny 

Proponowane tematy do omówienia: 

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2017/2018. 

2. Sprawozdanie pracy Prezydium RR. 

3. Przeprowadzenie wyborów do organów RR nowej kadencji 2018-2019. 

4. Wolne wnioski. 

Ad. 1.  V-ce Przewodnicząca Szkoły p.E.Grodzka-Łopuszyńska przedstawiła obecnym Rodzicom 

sprawozdanie finansowe, które stanowi załącznik do protokołu (dowód: rozliczenie finansów Rady 

Rodziców SP 37 w Katowicach za rok 2017/2018). Aktualny stan konta wynosi 28.482, 92 zł (dowód: 

potwierdzenie salda konta z dn. 26.09.2018r. PKO Bank Polski). Jedna z pozycji z wpływów 

finansowych dotyczy zapłaty za zniszczone podręczniki. W dyskusji Rodzice zadawali pytania 

dotyczące podręczników. Pani Dyrektor G.Kasza zwraca uwagę, na to, że podręczniki są zniszczone, 

wiele jest zagubionych, a nie ma możliwości wyegzekwowania od wszystkich Rodziców zapłaty za te 

podręczniki. Skutkiem tego, jest fakt, że są jeszcze klasy, w których dzieci nie otrzymały 

podręczników, bo brakuje pełnej kwoty za wszystkie zniszczone podręczniki. 

 Przewodniczący proponuje powołanie komisji c, w skład której wejdą oprócz pani bibliotekarki 

dodatkowo dwoje wybranych Rodziców. Decyzja komisji będzie wydawana na podstawie 

uchwalonego przez nią regulaminu. 

Przewodniczący prosi o podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2017/2018 oraz w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji wybranych książek. 

Uchwała nr 1 

W sprawie powołania komisji ds. weryfikacji stanu technicznego książek oraz członków tej komisji. 

Rada Rodziców powołuje komisję ds. weryfikacji stanu technicznego książek oraz wybiera 

następujące osoby spośród Rodziców:  Karolina Anwajner  oraz Dariusz Maciak. Osoby te wybór 

przyjmują i akceptują wybór. 
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Uchwała została podjęta w obecności Rodziców reprezentujących klasy. 

Za głosowali: Wszyscy obecni. 

Uchwała została podjęta. 

 

Uchwała nr 2 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017/2018 

Rada Rodziców po wysłuchaniu sprawozdania finansowego za rok szkolny 2017/2018 decyduje o jego 

przyjęciu oraz zatwierdzeniu – w oparciu o załącznik do uchwały rozliczenie finansów Rady Rodziców 

SP 37 w Katowicach za rok 2017/2018 

Uchwała została podjęta w obecności Rodziców reprezentujących klasy. 

Za głosowali: Wszyscy obecni. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad. 2: Przewodniczący zdaje sprawozdanie z prac prezydium RR w roku 2017/2018. Przewodniczący 

przedstawił obecny skład prezydium RR. W roku 2017/2018 RR podjęła 13 uchwał, głównie  

w zakresie wspierającym szkołę, reprezentacji szkoły na zewnątrz oraz współpracy pomiędzy 

rodzicami i gronem pedagogicznym. W szkole zakończyły się remonty, jednak pozostały wyzwania 

m.in. remont sali gimnastycznej. Sukcesem wspólnym  było przygotowanie i wygranie w ramach 

budżetu obywatelskiego wniosku dot. powstania zaplecza sportowego obok szkoły, które jest 

obecnie budowane. W szkole powstały również dzięki zaangażowaniu rodziców klasy dwujęzyczne. 

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły był Piknik Rodzinny, który wymagał dużego zaangażowania 

wszystkich w szkole. Trzeba podkreślić, ze rodzice dostrzegają sukces pozyskania programu unijnego 

przez nauczycieli „Wiem więcej, umiem więcej”. Pan Przewodniczący proponuje rozważenie w toku 

dalszych spotkań rodziców powołanie stowarzyszenia, które pomogłoby rozwinąć dodatkowe 

inicjatywy. 

Ad.3: Przewodniczący RR zaproponował powołanie komisji skrutacyjnej w związku z wyborami do 

organów RR nowej kadencji. Po dyskusji podjęto uchwałę o składzie komisji skrutacyjnej:  

Uchwała nr 3 

W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej  

Rada Rodziców wybiera następujące osoby:  Wioletta Kacprzak  – Przew. Komisji Skrutacyjnej, 

Bogumiła Folwarczny – członek Komisji skrutacyjnej. 

Uchwała została podjęta w obecności Rodziców reprezentujących klasy. 

Za głosowali: Wszyscy obecni. 
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Uchwała została podjęta. 

 

Komisja skrutacyjna liczyła głosy podczas głosowań  w sprawie zgłoszonych kandydatur na 

stanowiska: 

1. p.  Mariusz Jankowski  – na stanowisko przewodniczącego RR 

2. p. Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska – na stanowisko v-ce przewodniczącej RR, pełniąca 

obowiązki skarbnika RR 

3. p. Edyta Urbaniak-Konik – na stanowisko sekretarza RR 

Oraz do Komisji Rewizyjnej, podano następujących kandydatów: 

Janina Hluchnik – Przew. Komisji Skrutacyjnej,  

Monika Hasiura – członek Komisji skrutacyjnej. 

Rozpoczęto głosowania i podejmowano następujące uchwały: 

Uchwała nr 4 

Wybór przewodniczącego Rady Rodziców szkoły podstawowej nr 37 w Katowicach 

Rada Rodziców podejmuje decyzję o wyborze na stanowisko przewodniczącego RR w roku szkolnym 

2018-2019  p. Mariusza Jankowskiego.  

Uchwała została podjęta w obecności Rodziców reprezentujących klasy. 

Za głosowali: wszyscy obecni. 

Uchwała została podjęta. 

Uchwała nr 5 

W sprawie wyboru v-ce przewodniczącej Rady Rodziców szkoły podstawowej nr 37 w Katowicach 

Rada Rodziców podejmuje decyzję o wyborze na stanowisko v-ce przewodniczącego RR w roku 

szkolnym 2017-2018  p. E.Grodzką-Łopuszyńską, która pełnić będzie również obowiązki skarbnika RR. 

Uchwała została podjęta w obecności Rodziców reprezentujących klasy. 

Za głosowali: wszyscy obecni. 

Uchwała została podjęta. 

Uchwała nr 6 

W sprawie wyboru sekretarza Rady Rodziców szkoły podstawowej nr 37 w Katowicach 

RR podejmuje decyzję o wyborze na stanowisko sekretarza RR w roku szkolnym 2018-2019  p. Edytę 

Urbaniak-Konik. 
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Uchwała została podjęta w obecności Rodziców reprezentujących klasy. 

Za głosowali: wszyscy obecni. 

Uchwała została podjęta. 

Uchwała nr 5 

W sprawie wyboru przewodniczącej komisji rewizyjnej Rady Rodziców szkoły podstawowej 

 nr 37 w Katowicach 

Rada Rodziców podejmuje decyzję o wyborze na stanowisko przewodniczącej komisji rewizyjnej RR 

 w roku szkolnym 2018-2019  p. Janina Hluchnik. 

Uchwała została podjęta w obecności Rodziców reprezentujących klasy. 

Za głosowali: wszyscy obecni. 

Uchwała została podjęta. 

Uchwała nr 6 

W sprawie wyboru członka komisji rewizyjnej Rady Rodziców szkoły podstawowej 

 nr 37 w Katowicach 

Rada Rodziców podejmuje decyzję o wyborze na stanowisko członka komisji rewizyjnej RR w roku 

szkolnym 2017-2018   p. Monika Hasiura. 

Uchwała została podjęta w obecności Rodziców reprezentujących klasy. 

Za głosowali: wszyscy obecni. 

Uchwała została podjęta. 

Ad.4. Wolne wnioski: 

1. Sekretarz będzie przekazywał informację o terminach spotkań RR do Pana Adama 

Makarewicza, w celu umieszczenia jej na stronie www i profilu Fb Szkoły. 

2. Pani Dyrektor Grażyna Kasza przedstawiła następujące sprawy: 

(a) remonty w szkole: w salach klasowych nr 35 i 40 zawieszono monitory dotykowe, te sale 

pomalowano. Dodatkowo wyremontowano wejście do szkoły 

(b) Z powodu utraty części kluczy do szafek w szatni, zakupione zostały nowe. Klasy surdo 

wierzchnie okrycia trzymają w swoich klasach. 

(c) Kończy się budowa boiska, trwa dyskusja o sposobie zabezpieczenia i oświetlenia tego 

terenu. 

(d) W nowym budżecie dyrekcja szkoły wniosła o remont placu zabaw, szczególnie jego 

nawierzchni (kwota: 70 tys. zł) oraz sali gimnastycznej (kwota 330 tys. zł.). W tym miejscu 

Prezydium RR podnosi, że w sprawie tych pozycji trzeba będzie szybko wrócić do rozmów  

z naczelnikiem Wydziału Edukacji. 
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(e) Z powodu prowadzenia lekcji wf prowadzonych obecnie na auli dla dzieci młodszych, aula 

została zabezpieczona pod względem bezpieczeństwa. 

(f) Szkoła rozpoczęła realizację projektów unijnych: m.in. „Wiem więcej, umiem więcej” we 

współpracy z Uniwersytetem Śląskim; kolejny projekt to „Szkoła kompetencji’ rozwój 

kompetencji kluczowych; projekt „Zdrowy kręgosłup” ; projekt rządowy „Aktywna 

Świetlica”; projekt unijny „Dziennik elektroniczny” WULKAN (wdrożenie do 2020r.) będzie 

obowiązywał na terenie całego miasta Katowice. 

(g) W sprawie inicjatywy obywatelskiej (wniosek należy zgłosić do 15.11.2018r) prośba dyrekcji 

do Rodziców, aby rozważyć zorganizowanie Biesiady Śląskiej. 

3. Pani Dyrektor Grażyna Kasza poinformowała o proponowanych zmianach (głównie w zakresie 

profilaktyki dot. dopalaczy oraz programu doradztwa zawodowego) Programu profilaktyczno-

wychowawczego, odpowiadając Rodzicom na pytania związane z zawartymi w nim 

zagadnieniami. Program ten został przyjęty w formie uchwały: 

 

Uchwała nr 7 

w sprawie uchwalenia Programu profilaktyczno-wychowawczego 

 

Rada Rodziców podejmuje decyzję o uchwaleniu programu profilaktyczno-wychowawczego 

dla szkoły. 

Uchwała została podjęta w obecności Rodziców reprezentujących klasy. 

Za głosowali: wszyscy obecni. 

Uchwała została podjęta. 

 

4. Rodzice poprosili o wyjaśnienie przyczyn zmian wychowawców w klasach. Pani Dyrektor 

G.Kasza wyjaśniła, że przyczyny są różne i obiektywne. Niestety nawet najmniejsza zmiana 

skutkuje szeregiem dalszych zmian. Pierwsze plany w zakresie tych zmian powstają  

w kwietniu, w miesiącu sierpniu zapadają ostateczne decyzje. 

5. Higienistka prosi o sprawdzanie włosów u dzieci z powodu ryzyka wszawicy. 

6. W ramach integracji pomiędzy Rodzicami i dziećmi zaplanujemy wspólne wystąpienie 

(przedstawienie) świąteczne. 

7. Do sal nr 20, 40 RR zakupi, a dyrekcja szkoła uzupełni brakujące rolety w oknach. 

8. Rodzice mogą oddawać odpady makulatury oraz elektrośmieci do woźnego szkoły. 

9. Kolejne spotkanie RR odbędzie się 24 października 2018r. 

 

 

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00, a zakończyło o 19.00. 

Protokół podpisują: 

Sekretarz RR       Przewodniczący RR 

 

Edyta Urbaniak-Konik      Mariusz Jankowski 

 


