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Józefosław, 19 lutego 2019 roku 

PROTOKÓŁ 

z zebrania #9 Rady Rodziców SP im. Janusza Korczaka w Józefosławiu z dnia 19 lutego 2019 roku, 

godz. 19:00 

 

1. Pan Piotr Raczkowski (Przewodniczący Rady Rodziców) rozpoczął zebranie przedstawiając 

następującą agendę zebrania: 

a. Imprezy szkolne 

b. Preliminarz 

c. Sposób upubliczniania dokumentów Rady Rodziców 

d. Umowa z fundacją Audeamus Audire dotyczącą przeznaczania 1% na szkołę. 

e. Konkurs Belfer Roku 

f. Przebudowa drogi Spacerowej 

g. Wolne wnioski 

 

2. W zebraniu wzięli udział Członkowie Rady Rodziców reprezentujący 47 klasy (wraz 

z upoważnieniami) 

  

Podsumowanie zebrania: 

3. Omówione zostały nadchodzące imprezy szkolne: 

a. Bal Karnawałowy odbędzie się w piątek 22-02-2019.  

i. W czwartek potrzebne są osoby do przystrojenia sali (19:00).  

ii. Będą na Balu Karnawałowym robione zdjęcia. 

iii. Wszystkie kluczowe informacje dotyczące balu były wysłane mailem przez 

Magdalenę Waczyk-Mańkę. 

iv. W dniu balu dzieci mogą przyjść przebrane do szkoły lub przebrać się na lekcji. 

b. Tłusty czwartek 

i. Michał Jaśkiewicz (Skarbnik) przedstawił dostępne oferty dotyczące zakupu 

pączków. Jednogłośnie podjęto decyzję o zakupie pączków po 1,90 PLN 

za sztukę. 

ii. Pączki zostaną przywiezione w czwartek 28.02 w godzinach 6:00-6:30. Piotr 

Raczkowski ma ustalić z Dyrektorem kwestie logistyczne 

 

4. Michał Jaśkiewicz (Skarbnik) przedstawił wykonanie zabudżetowanych środków. Do tej pory 

środki zabudżetowane przez nauczycieli są wydawane w ograniczonym zakresie. Podczas 

Kiermaszu Świątecznego uzyskano 17.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów 

biedniejszych uczniów. Jako dofinansowanie wydano w bieżącym roku do tej pory 500 zł z 

ponad 30.000 zł dostępnych (z poprzedniego roku zostało niewykorzystane 13.000 zł).  

Katarzyna Jesiona poinformowała, że szkoła w Mysiadle dofinansowuje ‘native speaker’a i 

chciała by rozważyć analogiczną inicjatywę. Alternatywnie, Katarzyna Jesiona zasugerowała, 

aby przeznaczyć środki na klasy na dofinansowanie wyjazdów. Członkowie Rady Rodziców 

zdecydowali o niezmienianiu przeznaczenia zebranych w trakcie kiermaszu środków. Piotr 

Raczkowski poprosił Członków Rady Rodziców o poinformowanie rodziców o istnieniu 

możliwości dofinansowania do 100% kosztu wycieczek szkolnych. Wniosek trzeba złożyć 
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papierowo poprzez wychowawcę, bezpośrednio do Zarządu Rady Rodziców lub wpisując się 

do czerwonej teczki w Sekretariacie Szkoły. 

 

5. Regulamin Rady Rodziców oraz listę Członków Rady Rodziców na stronie internetowej Rady 

Rodziców umieści pracownik szkoły - Pani Kanawka.  

 

6. Paweł Chodkiewicz poinformował, że uzyskał dostęp do stronie internetowej Rady Rodziców, 

ale potrzebuje zgody Rady Rodziców na umieszczanie na niej dokumentów (w tym 

korespondencji dotyczącej remontu wokół szkoły). Podjęto głosowanie, czy ze strony Rady 

Rodziców za aktualność dokumentów będą odpowiadać Paweł Chodkiewicz i Janusz Puzik. 

ZA: 47 głosów, PRZECIW: 0 głosów, WSTRZYMAŁ SIĘ: 0 głosów. 

 

7. Dyrektor zwrócił się do Rady Rodziców o zaakceptowanie umowy z fundacją Audeamus Audire, 

która może przeznaczyć 1% podatku na rzecz szkoły jeśli rodzice wybiorą tą instytucję jako 

beneficjenta. Piotr Raczkowski poinformował, że w oparciu o porozumienie całość środków 

przekazanych na rzecz szkoły będzie do dyspozycji na celowe dotacje. Treść maila do rodziców 

przygotuje Michał Jaśkiewicz (Skarbnik). Podjęto głosowanie na temat. 

ZA: 44 głosy, PRZECIW: 1 głos, WSTRZYMAŁ SIĘ: 2 głosy. 

 

8. Powołano zespół do wypracowania założeń i ankiet oraz do przeprowadzenia Konkursu Belfer 

Roku. Skład zespołu: Janusz Puzik, Maja Szwedzińska, Paweł Chodkiewicz, Maciej Ziemski. 

Zespół dostanie 30 dni na przygotowanie. Konkurs powinien być przeprowadzony w maju, a 

założenia powinny być gotowe przed Świętami Wielkanocnymi.   

 

9. Piotr Raczkowski zrelacjonował dzisiejsze spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców 

z Burmistrzem Danielem Putkiewiczem, które dotyczyło przebudowy ul. Spacerowej. 

Informacje otrzymane od Burmistrza Daniela Putkiewicza: 

a. formalnie decyzja poprzedniego Burmistrza Bogusława Lisa z lipca 2018 roku o 

przeniesieniu stacji trafo i oszczędzenie zostanie 6 drzew nie istnieje; 

b. ul. Spacerowa nie będzie ulicą przelotową; 

c. drzewa po wycince nie mogą być nasadzone, bo pod nimi będzie umieszczona 

infrastruktura; 

d. prace nad remontem są realizowane zgodnie z harmonogramem; 

e. oprócz inwestycji na ul. Spacerowej jest kilka innych kluczowych inwestycji w 

Józefosławiu, na które wpłynęłyby ewentualne zmiany w inwestycji przy szkole. 

Piotr Raczkowski poinformował Burmistrza Daniela Putkiewicza, że jako Rada Rodziców 

czekamy na pisemną odpowiedź od Gminy na wystosowane pisma. 

 

10. Paweł Chodkiewicz przedstawił propozycję rozwiązania dotyczącego remontu ul. Spacerowej, 

które nie ingerując w projekt od strony budowlanej realizowało by postulaty RR: 

a. Wprowadzenie jednokierunkowej ul. Kameralnej w kierunku ul. Wilanowskiej. Prawy 

pas ruchu na długości szkoły przeznaczony na Kiss& Ride, autokary. Możliwość wyjazdu 

z parkingu w jedną i drugą stronę. Autobusy zjeżdżające z ronda na zatoczkę. 

Wprowadzenie jednokierunkowej ul. Spacerowej w kierunku ul. Kameralnej, na której 

ulokowana została by strefa Kiss&Ride. Nie były dyskutowane wersje, w których 

wymagane byłoby zbudowanie zatoki dla autobusów. 
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b. Zaproponowano, aby płot szkoły był ulokowany maksymalnie najdalej od szkoły. 

Planowane jest przez Gminę znaczne ograniczenie terenu szkoły.  

c. Prośba o potwierdzenie przez gminę, że autobus 739 będzie poruszać się po Cyraneczki 

na czas budowy, a docelowo wróci pod szkołę.  

Podsumowanie propozycji Rady Rodziców: 

 
 

Maria Kuklewska zapytała, czy proponowany projekt jest wykonalny w ramach 

obecnego budżetu i zasugerowała, aby najpierw potwierdzić, czy wszystko jest 

możliwe do wdrożenia. Paweł Chodkiewicz poinformował, że obecna propozycja Rady 

Rodziców nie ingeruje finansowo w realizowany projekt.  

Głosowanie (47 głosów) za propozycją Rady Rodziców dotyczącą zmiany organizacji 

ruchu 

ZA: 43 głosy, PRZECIW: 1 głos, WSTRZYMAŁ SIĘ: 3 głosy 

 

Głosowanie (47 głosów) za propozycją Rady Rodziców przesunięcia ogrodzenia 

zgodnie z propozycją Rady Rodziców  

ZA: 44 głosy, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁ SIĘ: 3 głosy 

Zdecydowano, że rodzice zostaną pilnie poinformowani o aktualnej propozycji Rady 

Rodziców wspierając ją, że wracamy do propozycji z 2016 roku z prośbą o uwagi. 

 

W dniu 25 lutego (poniedziałek) o godz. 18.30 planowane jest spotkanie Prezydium 

Rady Rodziców z Burmistrzem, na którym mają zostać omówione główne wnioski. 

Tomasz Równicki poinformował, że bez decyzji Burmistrza nie powinniśmy w ogóle 

spotykać się z Burmistrzem. Zdecydowano, że na spotkanie z Burmistrzem będą 

zaproszeni wszyscy członkowie Rady Rodziców. Ustalono następującą listę tematów 

na rozmowę z Burmistrzem Danielem Putkiewiczem: 

i. Organizacja ruchu wokół szkoły (kierunki jazdy) 

ii. Ogrodzenie 

iii. Przeniesienie trafo 

iv. Zieleń wokół szkoły 
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11. Michał Jaśkiewicz (Skarbnik) zapytał kiedy powinno następować książki na zakończenie roku. 

Piotr Raczkowski poinformował, że w ubiegłym roku zakup nagród był problematyczny – 

zasugerował, aby wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wybór książek. Monika Kucharek 

zasugerowała, aby sprawdzić listę zakupionych w poprzednim roku nagród tak, aby nie zakupić 

ponownie tych samych pozycji. Rada Rodziców podjęła jednogłośnie decyzję, aby zakupić 

nagrody książkowe przez Radę Rodziców bez pośrednictwa szkoły. Do zespołu mającego na 

celu wybór nagród wyznaczone zostały następujące osoby: Robert Jasiński, Katarzyna Jesiona, 

Olga Szałecka. 

 

12. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców z dnia 24 stycznia 2019 roku został 

jednogłośnie zatwierdzony. 

 

Przygotował: 

Marcin Hadyś 

Zastępca Sekretarza Rady Rodziców 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności Członków Rady Rodziców 


