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SP.80-000-2-4/15                                                       

 

Protokół nr 4/2015 

z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie  

z dnia 24 września 2015 r. 

 

 

     Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 przyjęto 

następujący porządek obrad: 

 

1. Uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców – prowadzi dyr. Anna Starczyk-Czerwińska. 

2. Wybór funkcyjnych  w Radzie Rodziców na podstawie  Regulaminu Rady – prowadzi 

dyr. Anna Starczyk-Czerwińska   

3. Uchwalenie Programu Wychowawczego  - prowadzi dyr. Anna Starczyk-Czerwińska  

4. Uchwalenie Programu Profilaktyki Szkoły – prowadzi dyr. Anna Starczyk-Czerwińsk 

5. Przedstawienie zestawu programów i podręczników obowiązujących w roku szkolnym 

2015/2016 – prowadzi dyr. Anna Starczyk-Czerwińska 

6. Ustalenie harmonogramu spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 

prowadzi dyr. Anna Starczyk-Czerwińska   

7. Ustalenia zasad funkcjonowania sklepiku szkolnego, uchwała w sprawie wysokości 

czynszu – prowadzi dyr. Anna Starczyk-Czerwińska 

8. Opiniowanie działalności na terenie szkoły ZHP i PCK – prowadzi dyr. Anna 

Starczyk-Czerwińska. 

9. Sprawy bieżące 

      10. Uchwalenie propozycji wysokości składki na Radę Rodziców 

 

 

 

 

Ad. 1. 

        Pani Dyrektor Anna Starczyk-Czerwińska przedstawiła zebranym Regulamin Rady 

Rodziców,  ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji stanowiących i opiniodawczych 

zawartych w  Rozdziale VI: Kompetencje Rady Rodziców.  

Następnie Dyrektor Starczyk-Czerwińska postawiła wniosek o przyjęcie   Regulaminu Rady 

Rodziców do realizacji. 

 

Głosujących: 11 osób 

Za głosowała:  11  osób 

Wstrzymujących się:  0 

Przeciw: 0 

 W związku z wynikami głosowania podjęto uchwałę następującej treści: 
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Uchwała nr 10/2015 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie 

z dnia 24 września 2015r. 

 

W sprawie : uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców. 

Na podstawie: art. 53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Rodziców  postanawia: 

 

 

 

 

§1 

 

Uchwalić Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie, stanowiący 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj.: 24 września 2015 roku. 

 

 

§3 

 

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 podlega opublikowaniu na stronie 

internetowej Szkoły. 

 

 

 

 

                                                                                 Przewodniczący Rady Rodziców: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.2 

 

       W trakcie tej części spotkania przystąpiono do wyboru funkcyjnych Rady Rodziców. W 

głosowaniu tajnym przedstawiciele Rad Oddziałowych wybrali ze swojego grona: 

 

- Przewodniczącego – Pana Pawła Pietrasa 

- Z-cę przewodniczącego – Pana Maciej Kuśmierczyka 

- Sekretarz –  Panią Ewę Bal 

      - Skarbnika – Panią Beatę Łach 
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Następnie dokonano wyboru  członka Komisji Rewizyjnej, w skład której weszła: 

 

- Pani Elżbieta Duda 

 

 

Ad. 3.  

 

        Pani Dyrektor przedstawiła i omówiła założenia  Programu Wychowawczego Szkoły, 

który następnie  poddany został  głosowaniu. 

 

Głosujących: 11 osób 

Za:  11 osób 

Wstrzymujących się: 0 

Przeciw: 0 

 

W związku z wynikami głosowania podjęto uchwałę następującej treści: 

 

 

                                                     

 

 

Uchwała nr 11/2015 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie  

z dnia 24 września 2015r. 

 

W sprawie: uchwalenia Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 80. 

Na podstawie: art. 54 ust.2 pkt1 lit.a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną , postanawia: 

 

§1. 

 

Uchwalić Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie obejmujący treści 

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a realizowane przez 

nauczycieli, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

 

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 80 realizowany będzie w roku szkolnym 

2015/2016. 

 

§3. 

 

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 80 podlega opublikowaniu na stronie 

internetowej Szkoły. 

 

§4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 
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§5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                              

                                                                                           Przewodniczący Rady Rodziców: 

  

 

 

 

 

Ad. 4. 

  Dyr. Anna Starczyk-Czerwińska przedstawiła zebranym  Program Profilaktyki Szkoły, który  

został poddany pod głosowanie.  

 

Głosujących: 11 osób 

Za : 11   osób 

Wstrzymało się: 0 

Przeciw: 0 

 

                                                      

 

Uchwała nr 12/2015 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie 

z dnia 24 września 2015r. 

 

W sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki  Szkoły Podstawowej nr 80. 

Na podstawie: art. 54 ust.2 pkt 1 lit.b  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Rodziców po 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną , postanawia: 

 

                                                                         §1 

 

Uchwalić Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie obejmujący treści i 

działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, a realizowane przez 

nauczycieli, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

                                                                           §2 

 

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 80 realizowany będzie w roku szkolnym 

2015/2016. 

 

                                                                          §3 
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Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 80 podlega opublikowaniu na stronie 

internetowej Szkoły . 

 

                                                                          §4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

                                                                          §5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                             

                                                                                      Przewodniczący Rady Rodziców: 

 

 

 

 

 

Ad. 5 

 

  W tej części spotkania dyr. Anna Starczyk-Czerwińska przedstawiła zebranym zestaw 

programów i podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016. Poinformowała  

o tym, co zadecydowało o wyborze przedstawionych programów i podręczników. Wysłuchała 

uwag rodziców dotyczących błędów merytorycznych  występujących w podręcznikach 

ministerialnych. 

 

 

 

Ad.6. 

 

    Kolejnym  punktem obrad  było przyjęcie całorocznego harmonogramu spotkań. Ustalono, 

że następne spotkania Rady odbędą się: 

29 października 2015 – przedstawienie planu pracy szkoły na rok 2015/2016, ustalenie 

preliminarza wydatków; 

7 stycznia 2016 – przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego, 

31 marca 2016 – opiniowanie budżetu szkoły,  

16 czerwca 2015 –  wnioski z nadzoru, wybór ubezpieczyciela, przedstawienie programów i 

podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Spotkania odbywać się będą w porach konsultowanych przez członków Rady Rodziców. 

 

Ad. 7 

 

  Rada opiniowała propozycję Dyrektora szkoły  obniżki czynszu za wynajem pomieszczenia 

szkoły na sklepik szkolny.  Za obniżką czynszu  przemawia bardzo ograniczony asortyment 

dopuszczony do sprzedaży po wejściu w życie rozp.  Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 

2015 r. w sprawie grup środków  spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i 

młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach  żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach.  
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Padła propozycja, aby czynsz obniżyć do 200 zł miesięcznie. Propozycja została poddana pod 

głosowanie. 

 

Głosujących: 11 osób 

Za: 11 osób 

 

W związku z wynikami głosowania podjęto uchwałę następującej treści 

 

                                                     

 

Uchwała nr 13/2015 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie 

z dnia 24 września 2015r. 

 

W sprawie: opiniowania wysokości czynszu za wynajem pomieszczenia szkoły na sklepik 

szkolny 

Na podstawie: art. 54 ust.1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Rodziców  postanawia: 

 

§1 

Pozytywnie zaopiniować obniżenie czynszu do 200 zł miesięcznie za wynajem pomieszczenia 

szkoły na sklepik szkolny. 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

                                                                          §3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku . 

 

                                                                             

                                                                                      Przewodniczący Rady Rodziców: 

 

 

 

Ad. 8 

 

   Dyr. Anna Starczyk-Czerwińska poinformowała członków Rady, że na terenie szkoły od 

kilkudziesięciu lat funkcjonuje ZHP prowadząc zbiórki harcerskie i zuchowe. Poprosiła 

zebranych o wyrażenie opinii w sprawie funkcjonowania ZHP na terenie szkoły w roku 

2015/2016. 

 

Głosujących: 11 osób 

Za: 11 osób 

 

W związku z wynikiem głosowania przyjęto uchwałę następującej treści: 
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Uchwała nr 14/2015 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie 

z dnia 24 września 2015r. 

 

 

W sprawie: funkcjonowania na terenie szkoły ZHP w roku szkolnym 2015/2016 

Na podstawie: art. 54 ust.1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 18 ust 2 pkt 6 Regulaminu 

Rady Rodziców, Rada  postanawia: 

 

§1 

Pozytywnie zaopiniować wniosek funkcjonowania na terenie szkoły w roku szkolnym 

2015/2016 ZHP. 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

                                                                          §3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

                                                                             

                                                                                      Przewodniczący Rady Rodziców: 

 

 

 

 

Następnie  dyr. Anna Starczyk-Czerwińska zwróciła się do Rady o  opiniowanie 

funkcjonowania na terenie szkoły w roku szkolnym 2015/2016 PCK. 

 

 

Głosujących: 11 osób 

Za: 11 osób 

 

W związku z wynikiem głosowania przyjęto uchwałę następującej treści: 

 

                                                    

 

           

Uchwała nr 15/2015 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie 

z dnia 24 września 2015r. 

 

W sprawie: funkcjonowania na terenie szkoły PCK w roku szkolnym 2015/2016 

Na podstawie: art. 54 ust.1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 18 ust 2 pkt 6 Regulaminu 

Rady Rodziców Rada  postanawia: 
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§1 

Pozytywnie zaopiniować wniosek funkcjonowania na terenie szkoły w roku szkolnym 

2015/2016 PCK. 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

                                                                          §3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

                                                                             

                                                                                      Przewodniczący Rady Rodziców: 

 

 

 

 

 

9. Sprawy bieżące: 

- Rada podjęła decyzję o skierowaniu pisma do Prezydenta Miasta Krakowa  w sprawie 

organizacji dodatkowych zajęć języka angielskiego dla uczniów szkół krakowskich. 

- Rodzice zwracali uwagę na ciężkie plecaki, szczególnie uczniów klas czwartych. 

- Padła propozycja zakupu wody dla wszystkich dzieci w szkole. 

- Przedstawiciele rady zgłaszali propozycję organizacji zajęć gimnastyki korekcyjnej dla 

dzieci potrzebujących. 

- Poruszano sprawę ceny obiadów i sposobu opłat za obiady. 

- Rodzice zwracali uwagę na konieczność zakupu nowych ławek i krzeseł do sali nr 46  

i doposażenia sali 48 w laptop i rzutkom multimedialny. 

 

Ad. 10 

   Ostatnim punktem porządku obrad było ustalenie stawki dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady 

Rodziców i świetlicy szkolnej. Po krótkiej dyskusji padła propozycja, aby utrzymać 

dotychczasowe kwoty  – 60 zł na Radę Rodziców i 60 zł na świetlicą. Propozycja wpłat na 

rzecz Rady Rodziców dotyczyła również dzieci z rodzin wielodzietnych . Zdecydowano, że 

przy drugim dziecku wplata może wynosić 30 zł, a przy trzecim 20 zł. Powyższa propozycja 

została poddana pod głosowanie. 

 

Głosujących: 11 osób 

Za: 11 

 

W związku z wynikami głosowania podjęto uchwałę następującej treści: 

 

 

Uchwała nr 16/2015 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie 

z dnia 24 września 2015 roku 

w sprawie: propozycji wysokości rocznej składki na rzecz Rady Rodziców 
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na podstawie: art. 54 ust. 8 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz §19 ust.2 pkt 1 Regulaminu 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie, Rada Rodziców postanawia: 

 

§1 

Zaproponować Rodzicom dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie 

złożenie na rzecz Rady rocznej składki w wysokości 60 zł. 

 

§2 

Rodzicom wielodzietnym,  dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 80 w 

Krakowie, proponuje się złożenie składki na drugie dziecko w wysokości 30 złotych, a na 

trzecie w wysokości 20 zł. Czwarte i kolejne dzieci są zwolnione z opłat. 

 

§3 

Wpłata na rzecz świetlicy wynosi 60 zł i może być rozbita na 10 rat. 

 

§4 

Zgromadzone środki Rada Rodziców przeznacza na wspieranie potrzeb uczniów 

uczęszczających do SP nr. 80 w Krakowie. 

 

§5 

Wykonanie uchwały powierza się Oddziałowym Radom Rodziców. 

 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

                                                                                           

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Rodziców: 

 

 

 

 

 

 

Na tym spotkanie zakończono. 

                                            

 

                                                                                                                   Protokołowała: 

 

 

 

                          

 

                                    

 

 


