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PROTOKÓŁ Z PIERWSZEGO ZEBRANIA RADY RODZICÓW  

w roku szkolnym 2022 / 2023 
Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Józefa Wybickiego w Poznaniu 
 

22.09.2022 r. 

 
 22.09.2022 r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 91 
w Poznaniu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu. 
 

W zebraniu udział wzięło 14 członków Rady Rodziców, wyłonionych w wyborach 
tajnych do rad oddziałowych, które odbyło się 21.09.2022 r. (w tym trzy osoby w zastępstwie 
nieobecnych członków Rady Rodziców) – zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do 
protokołu, Dyrektor Szkoły Pan Sławomir Eliks, Dyrektor Szkoły Pani Beata Walińska, 
Zastępczyni Przewodniczej Rady Rodziców z roku 2021/2022 Pani Katarzyna Olejniczak. 
 
Porządek zebrania: 

1. Wybór protokolanta – zgłasza się Aleksandra Matysiak (klasa 5a). Wobec braku 
sprzeciwu pozostałych członków Rady, protokolant przyjęty. 

2. Podpisanie listy obecności przez członków Rady Rodziców oraz osób delegowanych 
w zastępstwie nieobecnych członków Rady. 

3. Przemówienie Dyrektora Szkoły, omówienie bieżących spraw szkoły.  

− Prośba Dyrektora Szkoły o pracę nad Programem Profilaktyczno-Wychowawczym 
na rok szkolny 2022/2023 i przyjęciem Programu przez Radę Rodziców do 
30.09.2022 r.  

− Wskazanie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Prośba Dyrektora 
o akceptowanie przez Radę Rodziców ustalonych dni wolnych: 

• 2.05.2023 r. (wtorek) 

• 23-25.05.2023 r. (wtorek-czwartek; Egzamin ósmoklasisty) 

• 9.06.2023 r. (piątek) 

• 31.10.2022 r. (poniedziałek) – odrobione 01.10.2022 r. w ramach „Festynu 
Osiedlowego”. 

− Dyrektor Szkoły zapoznał Radę Rodziców z „Planem nadzoru”. 

− Dyrektor Szkoły przedstawił harmonogram planowanych zebrań i konsultacji 
rodziców z nauczycielem/lami. 

− Przedstawienie informacji o możliwości utworzenia grupy dwujęzycznej z językiem 
angielskim (dotyczy przyszłorocznych klas 7). 

− Przedstawianie informacji dotyczących planowanego festynu osiedlowego. Prośba 
o udział Rady Rodziców w festynie w ramach tzw. „Kawiarenki”. 

− Wskazanie możliwości utworzenia przez członków Rady Rodziców 
Stowarzyszenia działającego przy Szkole. 

− Przekazanie informacji o realizacji projektu „Laboratoria Przyszłości”.  

− Przypomnienie Dyrektora o bezwzględnym zachowaniu ścieżki służbowej przez 
rodziców w przypadku spraw konfliktowych, w następującej kolejności: rodzic -> 
nauczyciel specjalności -> wychowawca -> dyrekcja. 

4. Pan Dyrektor S. Eliks i pani Dyrektor B. Walińska opuścili zebranie Rady. 

5. Zebranie Rady Rodziców prowadzi z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców z roku 
szkolnego 2021/2022. 

6. W celu podjęcia uchwały ws. wyboru Prezydium Rady Rodziców dokonano 
następujących czynności: 
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− Z uwagi na nadzwyczajny tryb funkcjonowania Rady Rodziców (brak 
obwiązującego Regulaminu Rady Rodziców) jednogłośnie (14 głosów członków 
Rady + 1 głos z-cy Przewodniczącej Rady Rodziców z roku szkolnego 2021/2022) 
określono warunki prowadzenia głosowania, zgodnie z obowiązującą ustawą 
Prawo oświatowe, jak poniżej:  

• wybór 2-osobowej komisji skrutacyjnej,  

• przeprowadzenie głosowania tajnego na wskazanych kandydatów, którzy 
wyrazili zgodę lub/i wolę kandydowania do członków Prezydium Rady, 

• oddanie jednego głosu przez członka Rady lub osoby zastępującej 
nieobecnego członka Rady, na jednego kandydata, 

• wyłonienie czteroosobowego składu Prezydium Rady – zgodnie z wynikiem 
głosowania – 4 osoby z najwyższą ilością głosów, 

• rekomendacja wskazania na Przewodniczącego Rady kandydata z najwyższą 
ilością głosów; przy czym o ile jednogłośnie zadecydowano wśród wszystkich 
członków Rady – dobrowolny wybór jednej z funkcji Prezydium pomiędzy 
kandydatami (przewodnicząca/y, z-ca przewodniczącej/ego, skarbnik, 
sekretarz). 

− Wybór komisji skrutacyjnej - zgłosiły się: Katarzyna Włoch i Joanna Kubaś,  wobec 
sprzeciwu pozostałych członków Rady przyjęto do komisji.  

− Na stanowiska Prezydium Rady członkowie Rady zaproponowali następujące 
osoby: 

• Bartosz Żuchowski (klasa 2a) – nieobecny podczas zebrania. Kandydat złożył 
pisemne oświadczanie (załącznik do protokołu) o woli kandydowania na 
stanowisko Przewodniczącego Rady Rodziców, 

• Aleksandra Matysiak (klasa 5a), 

• Damian Bryll (klasa 6b), 

• Danuta Waręcka (klasa 4c). 
Ww. osoby wyraziły zgodę dotyczącą kandydowania w wyborach na stanowiska 
Prezydium Rady.  

− Odbyło się głosowanie tajne. Panie Włoch i Kubaś rozdały ostemplowane 
pieczątką Rady Rodziców karty do głosowania (załączone do protokołu – ad acta 
Rady Rodziców), a po głosowaniu zebrały i policzyły oddane głosy. 

− W wyniku tajnego głosowania przyznano następującym osobom: 

• Bartosz Żuchowski – 6 głosów. 

• Aleksandra Matysiak – 4 głosy, 

• Damian Bryll – 4 głosy, 

• Danuta Waręcka – 1 głos. 

− Kandydaci przyjęli wolę członków Rady Rodziców tworząc jednogłośnie Prezydium 
Rady w roku szkolnym 2022/2023 w składzie:  

• Bartosz Żuchowski (2a) – Przewodniczący Rady Rodziców, 
• Danuta Waręcka (4c) – Zastępczyni Przewodniczącego Rady Rodziców, 
• Damian Bryll (6b) – skarbnik Rady Rodziców, 
• Aleksandra Matysiak (5a) – sekretarz Rady Rodziców. 

7. Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców z roku szkolnego 2021/2022 Katarzyna 
Olejniczak opuszcza zebranie, pozostawiając ustne rekomendacje dla nowo 
zawiązanej Rady oraz członków Prezydium: utworzenia nowego Regulaminu Rady 
Rodziców, kontynuowania pozytywnej współpracy z Dyrekcją Szkoły oraz 
Samorządem Uczniowskim, dbałości o nienaganne stosunki rodziców do pracowników 
szkoły, nauczycieli, Dyrekcji. 

8. Rada Rodziców jednogłośnie (14 głosów) powołuje Komisję Rewizyjną na rok szkolny 
2022/2023 –W skład ww. komisji wchodzą: 

• Maciej Walczak, klasa 1a, 

• Szymon Kruszona, klasa 3b, 

• Magdalena Koplin-Horbaczewska, klasa 1b. 
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Na Przewodniczącą/ego Komisji Rewizyjnej wybrano p. Szymona Kruszonę. 

9. Wstępne omówienie kwestii związanych zaplanowanym festynem osiedlowym 
(1.10.2022 r.). 

10. Nie zgłoszono innych wniosków do Rady Rodziców. 

11. Z uwagi na nadzwyczajny tryb przyjmowania uchwał przez Radę Rodziców (brak 
obwiązującego Regulaminu Rady Rodziców) wskazano termin kolejnego zebrania 
Rady na dzień 26.09.2022 r. celem niezwłocznego podjęcia dalszych prac przez 
członków Rady Rodziców, w tym związanych z przyjęciem programu Profilaktyczno-
Wychowawczego i Regulaminu Rady Rodziców. 

12. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców. 

 
 
  
 
 
 
 
 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 
1. Rada Rodziców – ad acta 
2. Dyrekcja Szkoły 


