
Protokół nr 1/2021/22 z zebrania Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie 

 
W dniu 14.09.2021 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada 
w Warszawie. Uczestniczyli w nim: 
- delegaci klas  
- pan Marek Hampel (Dyrektor) 
- panie Katarzyna Browarska i Magdalena Dziurzyńska (Wicedyrektorki) 
W przedmiotowym zebraniu nie były reprezentowane klasy: 0, 1C, 7B, 7D, 8D. 

 

Otwierając zebranie Rady Rodziców, Dyrektor Marek Hampel przedstawił panie: 

- Katarzynę Browarską 

- Magdalenę Dziurzyńską 

które w roku szkolnym 2021/22 piastują funkcję wicedyrektorek Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 

Listopada w Warszawie. 

 

Program zebrania: 

 

1. Omówienie wydatków i bilans środków finansowych zebranych w ramach składek na Radę 

Rodziców w roku szkolnym 2020/21. 

a) omówienie wydatków 

b) bieżący stan środków finansowych na starcie roku szkolnego 2021/22 

Wszyscy zainteresowani mają prawo do zapoznania się z wydatkowaniem i stanem środków finansowych 

zebranych przez społeczność szkolną w ramach składek na Radę Rodziców. Wszelkie ewentualne uwagi i 

wątpliwości powinny być przedmiotem otwartej i jawnej dyskusji.  

Rada Rodziców uprzejmie prosi o kierowanie pytań związanych z jej działaniami, ze szczególnym 

naciskiem na wydatki, bezpośrednio do osób wchodzących w jej skład oraz odpowiadających za 

zarządzanie pracami. 

 

2. Wybór składu zarządzającego pracami Rady Rodziców. 

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano skład osób prowadzących działania Rady Rodziców w roku 

szkolnym 2021/22, tj.: 

 

Michał Kaczmarek – Przewodniczący  

Aleksandra Kaszewiak – Wiceprzewodnicząca  

Adam Gajewski – Skarbnik  

Michał Kraszewski - Sekretarz 

 

3. Dyskusja nad modelem prac Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/22. 

- tworzenie grup zadaniowych odpowiedzialnych za kolejne zadania realizowane przez Radę Rodziców 

- zaangażowanie w prace całego składu Rady Rodziców oraz innych Rodziców 

- systematyczna i skuteczna komunikacja zadań realizowanych przez Radę Rodziców wśród społeczności 

Szkoły 

- omówienie przyczyn bardzo niskiej ilości wpłat składek na cele realizowane przez Radę Rodziców w 

ubiegłym roku szkolnym, czyli 2020/21 

Przewodniczący Rady Rodziców – Michał Kaczmarek – zaapelował o większe zaangażowanie w prace 

Rady Rodziców, których celem jest nie tylko poprawienie warunków nauki, ale też stworzenie 

bezpiecznego i przyjaznego miejsca nauki i zabawy. Podkreślił, że beneficjentami tego typu działań będą 

przede wszystkim nasze Dzieci. 

 

4. Apel o systematyczne uczestnictwo w zebraniach i pracach Rady Rodziców. 

Rada Rodziców ponownie zwraca się z uprzejmą prośbą, aby osoby, które zdecydowały się na reprezentację 

poszczególnych klas Szkoły Podstawowej nr 271, systematycznie pojawiały się na comiesięcznych 

zebraniach i aktywnie realizowały przyjęte obowiązki (lub ustalały zastępstwo z innymi rodzicami). Brak 

obecności na owych zebraniach (lub sporadyczna obecność) nie tylko dezorganizuje prace Rady Rodziców, 

ale powoduje, że ewentualne problemy i wątpliwości części klas nie mogą być poruszane na forum szkoły. 



Może się też okazać, iż to właśnie wśród rodziców tych „nieobecnych klas” znajdują się tacy, którzy nawet 

nie wiedzą o sprawach, przy których mogliby wesprzeć wysiłki innych. 

 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Rady Rodziców. 

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano następujący skład Komisji Rewizyjnej: 

 

Dorota Antolak 

Dorota Rolicz 

Marta Bujnik 

 

6. Dyskusja i określenie wysokości składek zbieranych na cele związane z programami i zajęciami 

realizowanymi w roku szkolnym 2021/22. 

- Samorząd Szkolny – 10 zł/rok/dziecko (wpłaty zbierają skarbnicy klasowi, którzy następnie zebraną kwotę 

wpłacają na konto Rady Rodziców) 

- opieka nad zwierzętami – 5 zł/rok 

- składka na Radę Rodziców – 80 zł/rok (kwota sugerowana; finalna wartość zależna wyłącznie od 

indywidualnych decyzji Rodziców); istnieje możliwość ratalnych wpłat tej kwoty (stosowna informacja 

znajduje się na „Deklaracjach wpłaty na Radę Rodziców” rozdawanych dzieciom przez nauczycieli 

wychowawców) 

- składka na Radę Rodziców dla Rodziców więcej niż jedno dziecko uczące się w Szkoły Podstawowej nr 

271 im. 11 Listopada – 50 zł/rok 

Klasy, które do 30.04.2021 wpłacą całość zadeklarowanej kwoty, otrzymają zwrot w wysokości 15%. 

Środki te zostaną przeznaczone do wyłącznej dyspozycji klas w ramach ich potrzeb. 

Rada Rodziców podkreśla wagę systematycznego i kompleksowego informowania Rodziców o wydatkach 

realizowanych w oparciu o zebrane środki (zasadność i wysokość wydatków 

- świetlica (dla Rodziców dzieci uczących się w klasach 1-3) – 10 zł/mies. 

- świetlica (dla Rodziców posiadających więcej niż jedno dziecko uczące się w klasach 1-3) – 5 

zł/mies./dziecko 

- „opłata na zwierzęta” – czasowo wstrzymana  

 

7. Kolejne zebrania Rady Rodziców 

Rada Rodziców ustaliła, że kolejne zebrania będą odbywały się w każdy kolejny pierwszy wtorek miesiąca 

o godz. 18. Termin kolejnego zebrania – 05.10.2021 

 

Panel informacyjno-dyskusyjny prowadzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 

Listopada w Warszawie. 

 

1. Uchwalenie Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

W wyniku glosowania Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy program (przy jednym głosie 

sprzeciwu i jednym wstrzymującym się). 

 

2. Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych: 

W wyniku głosowania Rada Rodziców jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała harmonogram dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych.  

 

 

 

Protokół sporządził 

 Michał Kraszewski  

(Sekretarz Rady Rodziców) 

 

 


