
Protokół z Zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 75 w Warszawie"
29.09.2016 r."!!

Przewodniczący RR 2015/16 p. Krzysztof Jachimczyk otworzył zebranie o godz. 17.20!!
Zaproponowany porządek zebrania Rady Rodziców w dniu 29.09.2016 r.!
1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego ustępującej Rady Rodziców, !
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania RR,!
3. Wybór Protokolanta Zebrania RR,!
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia  Regulaminu Zebrania RR,!
5. Przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Porządku Zebrania RR,!
6. Wybór Komisji Wyborczej, która będzie depozytariuszem i sprawozdawcą wszystkich 

projektów Regulaminów, Uchwał i Wniosków, oraz zaproponowanych pisemnych 
zmian, jak również na podstawie listy obecności i protokołów zebrań klasowych 
stwierdzi ważność lub nieważność Zebrania,!

7. Sprawozdanie Rady Rodziców ubiegłej kadencji,!
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ubiegłej kadencji,!
9. Przyjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Absolutorium poprzedniej Radzie Rodziców,!
10. Informacja Dyrektora Szkoły o wynikach i sytuacji Szkoły w ubiegłym roku szkolnym 

a także w roku obecnym,!
11. Dyskusja i głosowanie w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki,!
12.Dyskusja i głosowanie w sprawie przyjęcia Programu Wychowawczego na rok szkolny 

2016/17,!
13.Dyskusja nad sprawozdaniami Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej,!
14.Przyjęcie Uchwały w sprawie liczebności Prezydium Rady Rodziców i Komisji 

Rewizyjnej,!
15.Zgłaszanie kandydatów do Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej RR,!
16.Wybór Komisji Skrutacyjnej,!
17.Wybór Komisji Programowej,!
18.Dyskusja nad kierunkami pracy RR i KR RR,!
19.Wybory prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej,!
20.Podjęcie Uchwały w sprawie zadań dla RR i Komisji Rewizyjnej,!
21.Ogłoszenie wyników wyborów,!
22.Przerwa na ukonstytuowanie się Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej,!
23.Ogłoszenie wyników ukonstytuowania się Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej,!
24.Sprawy różne.!!
Ad 5.!
Na wniosek p. Jachimczyka został jednogłośnie przyjęty porządek obrad wraz 
z zaproponowaną w toku dyskusji zmianą, tj. przesunięcie pkt 13 przed pkt 9.!!
Ad 2.!
Odbyło się głosowanie nad wyborem przewodniczącego zebrania, zgłosiło się 2 
kandydatów.!
za p. Wrzesińską głosowało 8 członków (1 wstrzymujący się, 9 przeciw)!
za p. Jachimczykiem 9 głosów (9 przeciw)!



Ad 3.!
Na protokolanta zgłosiła się p. Styczyńska, której wybór został przyjęty jednogłośnie.!!
Ad 4.!
Regulamin zebrania został przyjęty przez radę jednogłośnie.!!
Ad 6.!
Do tzw. Komisji Wyborczej, czyli do weryfikacji protokołów z zebrań klasowych, zgłosiły się 
p. Kłosińska i p. Milicka-Stojek. Obie kandydatury zostały jednogłośnie zaakceptowane, 
przy 2 głosach wstrzymujących się;!!
Ad 7.!
p. Jachimczyk zreferował przesłany przed zebraniem dokument, stanowiący 
Sprawozdanie RR ubiegłej kadencji (załącznik nr 1);!!
p. Nowicki poprosił o wyjaśnienie, czym konkretnie zajmowały się poszczególne osoby 
zasiadające w Prezydium RR ubiegłej kadencji, zwracając jednocześnie uwagę, że być 
może liczebność 7-osobowa Prezydium przy 19-osobowej radzie jest zbyt duża.!!
p. Jachimczyk wskazał, że ustępujące Prezydium RR miało na niniejszym zebraniu 
zarekomendować zmniejszenie liczby członków Prezydium RR do 5 osób, czego dotyczy 
pkt 14 przyjętego przez radę porządku obrad, a ponadto udzielił następujących wyjaśnień:!
• Przewodniczący (w osobie p. Jachimczyka) organizował pracę Prezydium i angażował 

się w inne sprawy, na tyle, na ile mógł;!
• p. Kłosińska zastępowała podczas nieobecności Przewodniczącego, zasiadała w komisji 

ds. zielonych szkół. P. Kłosińska wyjaśniła dodatkowo, że prace były prowadzone 
gremialnie.!

• p. Milicka-Stojek zajmowała się finansami - przygotowała preliminarz wydatków na cały 
rok, raporty z wpłat oraz wypłat, pilnowała dokumentacji, tj. faktur, wniosków od rodziców 
oraz nauczycieli, zasiadała w komisji ds. zielonych szkół;!

• p. Sarzyńska - pełniła funkcję sekretarza rady, ale ze względu na zmianę sytuacji 
zawodowej p. Sarzyńskiej, p. Kłosińska ją wyręczała w 90%;!

• p. Rybarczyk - odpowiedzialna była za przygotowywanie planu wychowawczego oraz 
wspólnie z p. Konopką była odpowiedzialna za kontakty z Samorządem Uczniowskim; 
zasiadała również w komisji ds. zielonych szkół;!

• p. Konopka - z racji wykonywanego zawodu, angażował się w prace Prezydium 
związane z organizacją remontu klubiku, wspólnie z p. Rybarczyk był odpowiedzialny za 
kontakty z Samorządem Uczniowskim;!

• p. Spytek-Bandurska - bardzo rzadko uczestniczyła w spotkaniach, nie miała czasu.!!!
P. Dyrektor Pykiel zainicjowała dyskusję o włączeniu kl. 0 do RR, zwracając uwagę, że 
zgodnie z ustawą o systemie oświaty kl. 0 ma takie samo prawo do posiadania swojego 
reprezentanta w RR, jak wszystkie inne oddziały i że jest zaskoczona niezaproszeniem 
przez Przewodniczącego RR reprezentanta kl. 0 na pierwsze zebranie. P. Kłosińska oraz 
p. Jachimczyk uzasadniali, że nie było takiego zwyczaju dotychczas. P. Kłosińska 
wskazała, że dwa lata temu, kiedy jej dziecko uczęszczało do klasy zerowej, sama 



występowała do RR o umożliwienie udziału reprezentanta tego oddziału w zebraniach RR 
(występowała m.in. – skutecznie - o wypłatę kl. 0 - 40% składek wpłaconych na konto RR), 
jednak niezapraszanie takiej osoby usprawiedliwiano odpowiednim zapisem w tym 
przedmiocie w Statucie szkoły.. Odczytanie przez p. Wrzesińską odpowiedniego paragrafu 
ze Statutu szkoły zamieszczonego na stronie szkolnej nie potwierdziło tej hipotezy. !
W efekcie dyskusji rada rodziców jednogłośnie opowiedziała się za włączeniem do RR 
przedstawiciela kl. 0.!!
Ad 8.!
Komisja Rewizyjna - raport przeczytany został przez p. Repelewicz-Iwaniuk, pod 
nieobecność byłej przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, p. Antoniewskiej. Raport 
w załączeniu.!!
p. Styczyńska zapytała o inne działania KR, które były przez Komisję podejmowane, a nie 
zostały w raporcie opisane. !
p. Repelewicz-Iwaniuk poinformowała o podjęciu uchwały o nieprawidłowości wyboru 
kandydata do komisji konkursowej na Dyrektora SP 75 oraz o przekazaniu jej Prezydium 
oraz Organowi Prowadzącemu, tj. do Urzędu Dzielnicy Warszawa-Śródmieście; !
p.Styczyńska zapytała dlaczego KR, będąca wewnętrznym organem Rady, nie 
poinformowała o podjętych działaniach Rady Rodziców oraz nie zamieściła tej informacji w 
sprawozdaniu rocznym ze swojej działalności. P. Styczyńska nie uzyskała uzasadnienia. p. 
Repelewicz-Iwaniuk tłumaczyła konieczność wysłania zawiadomienia do Organu 
Prowadzącego potrzebą weryfikacji prawidłowości powołania członka komisji konkursowej 
przez tamtejszych prawników, a tym samym ważności wyboru nowego dyrektora. !!
Ad. 9., Ad. 13!
głosowanie o udzieleniu absolutorium ustępującemu Prezydium!
za: 14!
przeciw: 1!
wstrzymało się: 3!!
p. Adam Zygmunt opuścił chwilowo zebranie. Pozostało 17 członków RR.!!
głosowanie nad udzieleniem absolutorium KR !
za: 12!
przeciw: 2!
wstrzymało się: 3!!
p. Jachimczyk złożył podziękowania p. Sarzyńskiej oraz p. Rybarczyk za zaangażowanie 
oraz poświęcenie czasu, wsparcie w działaniach w roku ubiegłym oraz dla p. 
Antoniewskiej za działanie w KR oraz wieloletnie działanie w Prezydium;!!
Ad. 10!
p. Zygmunt wrócił po chwilowej nieobecności.!
p. Dyrektor powiedziała, że szkołę znajduje b. dobrze. Bardzo wysoko ocenia potencjał 
zarówno uczniów, jak i grono pedagogiczne (bardzo zżyte, zgrane). Na pewno będą duże 
zmiany, ale rozłożone w przyszłości.!



Poprzednia dyrekcja, p. Furmanek, zatwierdziła organizację pracy szkoły w tym roku 
szkolnym. P. Dyrektor Pykiel nie ma pola manewru, jeśli chodzi o liczbę godzin, którymi 
dysponuje, etaty, zatrudnionych nauczycieli oraz zatwierdzony w arkuszu plan lekcji. W 
pozostałym zakresie stara się działać z uwzględnieniem, w miarę możliwości, potrzeb 
rodziców oraz swojej najlepszej wiedzy i intencji.!!
p. Dyrektor podkreśliła, że najważniejszym podmiotem dla niej zawsze są i będą dzieci 
oraz rodzice jako ich opiekunowie oraz że zarówno sama p. Dyrektor jak i nauczyciele są 
w szkole dla dzieci. !
p. Dyrektor prosi o pomoc radę rodziców we wdrożeniu planowanych zmian.!
p. Dyrektor zwróciła uwagę na trudną sytuację lokalową szkoły oraz na planowaną, 
pogłębiającą się zmianowość nauki. Niemniej jednak p. Dyrektor zadba od przyszłego 
roku, aby ułożyć plan tak, aby dzieci miały lekcje jak najkrócej, eliminując wszelkie 
zaobserwowane w tegorocznym planie „okienka” (część sal w tej chwili rano stoi pusta). !
W tej chwili będzie jeszcze zmiana w planie kół zainteresowań, gdyż to co zostało 
zaproponowane przez ustępującego dyrektora nie zgadza się z wizją p. Dyrektor oraz z 
wizją rodziców, którzy wystąpili z wieloma zastrzeżeniami w tej sprawie. P. Dyrektor 
zwróciła uwagę, że wcześniej zaproponowane zajęcia takie jak konsultacje, czy poprawy 
prac klasowych, nie mogą być kołami naukowymi.!
P. Dyrektor chciałaby również bardzo rozszerzyć grono pedagogiczne, gdyż przy takiej 
liczbie nauczycieli, jaka jest w chwili obecnej, szkoła nie jest w stanie prawidłowo 
zapewnić bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły. W naszej szkole zatrudnionych jest 
wielu nauczycieli o wielu specjalnościach, co powoduje że grono jest małe. Nastręcza to 
trudności przy organizowaniu zastępstw.!
Ten rok z punktu widzenia organizacji wg wizji p. Dyrektor jest rokiem straconym.!
P. Dyrektor będzie chciała wykorzystać okazję nadchodzącej w przyszłym roku szkolnym 
reformy i rozszerzyć istotnie grono pedagogiczne, zatrudniając specjalistów od 
konkretnych przedmiotów. !
Zatrudnianie wielu multispecjalistów niesie za sobą problemy w zakresie zastępstw oraz 
ma negatywny impakt na jakość edukacji. Grono będzie rozszerzane o takich nauczycieli, 
którzy zabezpieczą nam wysoki poziom nauczania. !
Z obserwacji p. Dyrektor wynika, że największą bolączką jest poziom nauki matematyki. 
Sytuacja jest taka, że praktycznie mamy 1 nauczyciela z prawdziwego zdarzenia, 1 
nauczyciel jest zatrudniony w bardzo ograniczonym zakresie (uczy tylko 1 klasę), a kolejny 
jest bardzo często nieobecny.!
Spostrzeżeń p. Dyrektor jest  wiele. !
Udało się, bez rujnacji całego planu, zmienić w planie etykę na wcześniejszą godzinę;!
Z uwagi na fakt, że część nauczycieli otrzymała od ustępującego dyrektora godziny płatne, 
a druga część nauczycieli nie otrzymała tych godzin, powstał chaos spowodowany oporem  
tej drugiej części grona. !
p. Dyrektor potwierdziła, że jest już decyzja o tym, że w naszej szkole będzie 8 klas i że 
dzieci nie będą nigdzie chodziły. P. Dyrektor zapewniła, że z szafkami w szatni dla 
dodatkowych oddziałów szkoła sobie poradzi.!
p. Sałas, która jako gość uczestniczyła w posiedzeniu RR, poprosiła o zamieszczenie 
wykazu dyżurów na stronie internetowej.!
p. Dyrektor wyjaśniła, że poprosiła w dniu wczorajszym o zamieszczenie zestawienia 
dyżurów oraz aby nauczyciele zaplanowali swoje dyżury w godzinach bądź porannych 



(pomiędzy godz. 7.00 a 8.00), bądź popołudniowych, nie w godzinach lekcji, gdyż w 
godzinach lekcji nauczyciel jest potrzebny w szkole dla zapewnienia zastępstw, a rodzice 
lepiej, aby nie musieli się zwalniać z pracy w środku dnia.!
Nauczyciele będą mieć konsultacje również dla uczniów, którzy czegoś nie zrozumieli i 
potrzebują dodatkowych wyjaśnień, również po to, aby rodzice nie musieli zapewniać 
dzieciom korepetycji. Te propozycje zostały przyjęte przez grono.!
Praca świetlicy wymaga gruntownych zmian. Programy są piękne, bardzo kreatywne. 
Niestety w praktyce na dzień dzisiejszy nie są one realizowane. !
Konieczne będzie zarządzenie dotyczące „uszczelnienia” szkoły, aby szkoła mogła 
zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Najemcy muszą mieć upoważnienia do odbioru 
dzieci, dostarczyć listy zatwierdzone do wychowawców świetlicy. Tylko na podstawie 
upoważnień rodziców, będą dzieci mogły wyjść ze świetlicy na zajęcia płatne. !
Wyjątkowo dzieci w towarzystwie swoich wychowawców świetlicowych będą uczestniczyły 
w pokazie zajęć harcerskich;!
20-osobowa grupa harcerzy zaangażowała się w organizację gry terenowej o tematyce 
Powstania Warszawskiego. Harcerze Ci pomagają naszym nauczycielom. !
p. Dyrektor szuka dla harcerzy również miejsca na harcówkę, doceniając współpracę z 
drużyną, która ma ponad 50-letnią tradycję w SP 75.!
p. Knyziak zadała pytanie, czy jest jakaś wiedza na temat zmianowości w roku przyszłym. !
p. Dyrektor powiedziała, że zmianowość będzie dotyczyła tylko młodszych dzieci;!
p. Dyrektor przekazała, że w przyszłym roku dojdą 3 klasy, nasza szkoła będzie 8-letnia i 
dzieci nigdzie nie będą chodziły;!
Szkoła będzie się przygotowywać do sal przedmiotowych oraz zatrudnienia nauczycieli 
przedmiotowców;!
Organ Prowadzący twierdzi, że będą środki, aby dostosować szkołę pod względem sal 
przedmiotowych. Nauczyciele będą rekrutowani z najlepszych gimnazjów. !!
P. Grekowicz zadała pytanie o pielęgniarkę, czy jest możliwe, aby była dłużej. P. Dyrektor 
poinformowała, że od początku września mamy już 364 interwencje. P. Dyrektor przyjęła 
zasadę, że pielęgniarka informuje rodziców o każdym zdarzeniu. !
Pielęgniarka jest za krótko, ale to wynika ze stosunkowo małej liczby uczniów.!
p. Dyrektor poinformowała dodatkowo, że firma-dostawca usługi pielęgniarskiej powinna 
zapewniać środki higieniczne w zakresie podstawowym, bo to obejmuje umowa;!
p. Godlewska zadała pytanie o klasy dwujęzyczne - p. Dyrektor deklaruje starania w tym 
zakresie; !
Padła ze strony członków RR prośba o listę najemców od p. Dyrektor, która zobowiązała 
się listę przesłać do RR.!!
 p. Godlewska opuściła zebranie.!!
p. Kłosińska spytała dlaczego dla kl. 2a jest bardzo mało zajęć dodatkowych - p. Dyrektor 
prosi o konkretne prośby od rodziców kl. 2a, tak jak zrobiły to inne klasy, a wówczas 
zweryfikuje czy będzie je w stanie spełnić;!
p. Zygmunt - jak p. Dyrektor zapatruje się na możliwości inwestycyjne szkoły, nawet 
drobne rzeczy, tj. połamana huśtawka, brudny piasek, regulacja kaloryferów;!



p. Konopka - można zainstalować głowice termostatyczne, których dziecko nie będzie 
mogło rozregulować ustawień, ale w praktyce okazało się to zbyt skomplikowane i zbyt 
kosztowne.!
p. Dyrektor wskazała, że nie ma u niej słowa „nie da się”, jest to kwestia tylko czasu i 
pieniędzy. W kwestii boiska p. Dyrektor planuje zerwanie nawierzchni betonowej oraz 
posiania trawy. Rozwiązanie takie gwarantuje dużo większe bezpieczeństwo niż to 
obecne.!!
Stołówka - p. Jachimczyk poinformował o podjętej uchwale dotyczącej konkursu na 
obsługę stołówki.!
p. Dyrektor osobiście sprawdziła, że wszystkie posiłki (za wyjątkiem mącznych potraw tj. 
pierogi, naleśniki itp.) są przygotowywane na miejscu, firma zainwestowała ok. 40 tys. w 
modernizację kuchni oraz stołówki, jest też otwarta na zmiany, umowa jest zawarta na 3 
miesiące, więc się starają.!
Ponadto p. Dyrektor poinformowała, że z przeprowadzonych ankiet wynika, że z obiadów 
jest zadowolonych 70% rodziców, a 21% nie jest zadowolonych. !
p. Dyrektor prześle wyniki ankiet członkom RR.!!
p. Dyrektor zaprosiła rodziców, aby przychodzili do niej w dowolnym momencie. 
Powiedziała, że jest w szkole od godz. 8.00, a czasem od 7.30 do godz. 18.00 minimum. !!
p. Jachimczyk wypowiedział się w imieniu rady, że wszyscy obserwujemy oraz podziwiamy 
dynamikę działań p. Dyrektor. Zdeklarował poparcie rady dla proponowanych do tej pory 
działań. !!
zebranie opuścił p. Zygmunt, pozostało 16 osób.!!
Program Profilaktyki!
p. Kłosińska zapytała, czy jest możliwe zwiększenie opieki na korytarzach;!
p. Dyrektor - mamy bardzo małe grono, nauczyciel może pracować max 120 minut; jest to 
też efekt multispecjalistów. Gdyby nie było multispecjalistów grono byłoby o 20 osób 
większe;!
p. Dyrektor wskazała ponadto, że 7.10 odbędzie się apel dla wszystkich klas ze scenkami 
pokazującymi, do czego może doprowadzić niebezpieczna zabawa, nauczyciele będą 
również rozmawiać na ten temat.!
Tematem też podsuwanym przewodniczącemu są kąciki wyciszenia;!
Nauczyciele muszą również stosować się do procedur, które zostały przez grono 
pedagogiczne uchwalone w roku ubiegłym;!
Procedury również będą poprawiane, gdyż niektóre zapisy są nierealne;!
p. Dyrektor zaapelowała o ograniczenie obecności rodziców na terenie szkoły;!!
Ad. 11.!
Program profilaktyki został przyjęty jednomyślnie, 16 głosami za;!!
Ad. 12.!
p. Dyrektor wskazała, że przesłany 7 dni temu do członków RR program wychowawczy, 
został w dniu wczorajszym uzupełniony w zakresie części wstępnej, bez żadnych zmian w 



części będącej harmonogramem proponowanych działań. Wobec tego wystąpiła o 
umożliwienie jego odczytania w zmienionej wersji, a następnie poddanie go pod 
głosowanie.!
W trakcie odczytywania planu, p. Jachimczyk wniósł o odłożenie zatwierdzenia 
dokumentu, z uwagi na to, że jest on zbyt długi, a każdy powinien mieć czas na 
prześledzenie dokonanych zmian.  Poinformował, że kompletny plan, który ma zostać 
przez RR przegłosowany, winien być przedstawiony radzie choć na kilka dni wcześniej. 
Wobec tego wystąpił o możliwość udostępnienia tego planu w nowej wersji i 
przeprowadzenie głosowania za pośrednictwem poczty e-mail..!
p. Styczyńska zauważyła, że zatwierdzony w czerwcu plan nie jest programem 
wychowawczym, a p. Dyrektor wyjaśniła, że jeśli nie uchwalimy do jutra dokumentu, ta 
informacja musi zostać przekazana do Kuratorium Oświaty;!
Decyzją większości głosów rady, p. Dyrektor odczytała część dokumentu, w którym zostały 
wprowadzone zmiany ze wskazaniem na fragmenty, które zostały uzupełnione.!!
p. Jachimczyk poprosił o zawarcie informacji w preambule, iż program ten został oparty na 
zatwierdzonym przez RR w czerwcu planie wychowawczym.!!
Padło pytanie o temat lekkie plecaki - jakie p. Dyrektor planuje podjąć działania, aby 
istotnie zmniejszyć wagę tornistrów. !
p. Dyrektor zaproponowała: !
• w każdej sali w komputerze są już zainstalowane multibuki WSiP, które zastępują 

podręczniki;!
• akcja lekki plecak - dzieci miały prezentację z tego co powinno być w plecaku, a co nie.!!
Odbyło się głosowanie nad programem wychowawczym:!
Program został przyjęty jednogłośnie;!!
Ad. 14.!
Rada rodziców podjęła jednogłośnie uchwałę o liczebności Prezydium oraz potwierdziła 
liczebność Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2016/17.!
KR - 3 os, !
Prezydium - 5 os. !!
Komisja Wyborcza potwierdziła ważność wyborów do rad oddziałowych we wszystkich 
klasach. Uzgodniono, że protokół z kl. 2d zostanie dostarczony w późniejszym terminie.!
P. Nowicki, jako protokolant wyborów w kl. 2d, potwierdził wyniki wyborów w kl. 2d;!!
Ad. 15.!
Do Prezydium p. Jachimczyk zarekomendował następujące osoby:!
1. p. Marta Kłosińską - pracuje w KNF, jest prawnikiem, jest b. pracowita, wspiera p. 

Jachimczyka intelektualnie w pracy; (otrzymała w I głosowaniu wynik 9)!
2. p. Anna Milicka - Stojek - pełniła funkcję skarbnika w RR, dokumenty są 

uporządkowane, finanse trzymane mocną ręką, buduje preliminarz i prowadzi bieżącą 
kontrolę wpływów oraz wydatków z funduszy RR, jest prawnikiem; (otrzymała w 
głosowaniu wynik 12);!



3. p. Rafał Konopka - specjalista w dziedzinie budownictwa, prowadzi firmę, która 
wykonuje fit-outy, czyli wykańcza budynki; (otrzymał w głosowaniu wynik 6)!

4. p. Krzysztof Jachimczyk - jest w szkole od 8 lat, od 7 lat działa w RR (otrzymał w 
głosowaniu wynik 11)!!

dodatkowo zostali zgłoszeni następujący kandydaci do Prezydium:!
1. p. Dariusz Nowicki - jest w RR od 2 kadencji, zajmuje się sprawami informatycznymi, 

przygotował projekt modernizacji szkolnej strony internetowej (otrzymał w głosowaniu 
wynik 11)!

2. p. Katarzyna Styczyńska - z wykształcenia absolwentka Wydziału Nauk 
Ekonomicznych UW, z zawodu manager marketingu, w RR od 3 lat, dodatkowo pracuje 
społecznie w Fundacji „Rodzice Szkole” działającej na rzecz uspołecznienia oświaty 
publicznej, w kwietniu zorganizowała I Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców w 
Sejmie z udziałem Minister Edukacji Narodowej, obecnie pracuje nad powołaniem 
Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców, planuje wsparcie nowego Dyrektora w 
poznaniu szkoły oraz potrzeb rodziców, realizację zaległych sprzed 2 lat projektów oraz 
odbudowę zaufania do Prezydium, aby zwiększyć ściągalność składek (otrzymała w I 
głosowaniu wynik 9);!

3. p. Agata Wrzesińska - ma w szkole 2 dzieci, w kl. 4. i kl. 1, z wykształcenia jest 
prawnikiem oraz księgową, jest również sędzią strzelectwa szybkiego (?), przez 
ostatnie 3 lata pełniła funkcję przewodniczącej rady rodziców w przedszkolu (otrzymała 
w głosowaniu wynik 10)!!

rekomendacje p. Jachimczyka do Komisji Rewizyjnej:!
1. p. Dorota Krygier - działała w RR 2 lata temu, zna specyfikę naszej szkoły; (otrzymała 

w głosowaniu wynik 9);!
2. p. Olszyńska-Bazała - jest wieloletnim rodzicem w szkole (otrzymała w głosowaniu 

wynik 13).!!
Ponadto do Komisji Rewizyjnej zgłosiły swoje kandydatury następujące osoby:!
1. p. Jerzy Kołysz - pierwsze dziecko w szkole, z wykształcenia ekonomista i informatyk

!(otrzymał w głosowaniu wynik 12);!
2. p. Sochaczewska-Reluga - księgowa, ekonomista, doświadczenie w księgowości 

(otrzymała w głosowaniu wynik 11);!!
Skład powołanej komisji skrutacyjnej:!
1. p. Grekowicz !
2. p. Lewicka!
3. p. Lubacz!!
Po pierwszym głosowaniu nastąpiła dogrywka pomiędzy 2 kandydatami (13 głosujących):!
1. p. Kłosińska (otrzymała w głosowaniu wynik 5)!
2. p. Styczyńska (otrzymała w głosowaniu wynik 8)!!
Do Prezydium zostały powołane następujące osoby:!
1. p. Anna Milicka-Stojek!
2. p. Krzysztof Jachimczyk!



3. p. Dariusz Nowicki!
4. p. Katarzyna Styczyńska!
5. p. Agata Wrzesińska!!
Do KR zostały powołane następujące osoby:!
1. p. Bernadetta Olszyńska-Bazała!
2. p. Jerzy Kołysz!
3. p. Wanda Schoczewska-Reluga!!
Plan pracy oraz preliminarz finansowy zostanie opracowany na pierwszym posiedzeniu 
prezydium, które zostało zaplanowane na 7.10.2016 r., godz. 17.00. !!
Do 20.10. zostanie zwołane pierwsze posiedzenie RR.!!
Za utworzeniem wspólnego forum mailowego oraz udostępnieniem telefonów głosowało 
11 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu.!
Osobą odpowiedzialną za utworzenie forum będzie p. Dariusz Nowicki.!!
p. Dyrektor podpowiada, że na podniesienie ściągalności składek najlepiej działa 
pokazanie ogromu działań oraz promocja tych działań. Zapewniła również, że zawsze 
będzie promowała wszystkie inicjatywy oraz działania rady rodziców;!!
p. Nowicki wnosi o zmianę dnia zebrania z czwartku, p. Reluga prosi o nieorganizowanie 
zebrań pomiędzy 14 a 18 dniem miesiąca;!!
O przetargu na ajenta stołówki decyzję podejmie p. Dyrektor.!
p. Dyrektor prosiła również o przekazanie jej uchwały, którą rada rodziców podjęła w 
sprawie stołówki, gdyż nie jest w jej posiadaniu.!!
Do ewentualnej komisji konkursowej na wybór ajenta rada rodziców powołała następujące 
osoby:!
p. Kołysz;!
p. Wrzesińska.!!
Posiedzenie Prezydium celem ukonstytuowania się oraz omówienia najpilniejszych spraw 
odbędzie się w dniu 7.10. o godz. 17.00.!!!
Protokolant:! ! ! ! ! ! Prowadzący zebranie:!
Katarzyna Styczyńska! ! ! ! Krzysztof Jachimczyk!!!!
Załączniki:!
Sprawozdanie z działań RR ubiegłorocznej kadencji;!
Sprawozdanie z działań KR ubiegłorocznej kadencji;!
Program wychowawczy SP 75 na rok szk. 2016/17;!



Program profilaktyki SP 75 na rok szk. 2016/17;!
Uchwała RR 2016/17 przyjmująca program wychowawczy oraz program profilaktyki;!
Uchwała RR 2016/17 o liczebności prezydium RR SP 75 w roku szk. 2016/17;!


