
Lesznowola 27.09.2022 

PROTOKÓŁ nr 1 

z inauguracyjnego zebrania RADY RODZICÓW ZSP im. Noblistów Polskich w Lesznowoli 

w roku szkolnym 2022/2023 

1. Powitanie uczestników: Pan Bogumił Pałczak - Dyrektor 

2. Wybór protokolanta: Magdalena Ostrowska-Wójcicka 

3. Lista obecności: załączona do Protokołu jako Załącznik nr 1. 

4. Wybór Zarządu.  

Zarząd w składzie: Patrycja Kluź, Beata Pietroń, Magdalena Muchowska, 

Magdalena Ostrowska -Wójcicka poprzez aklamację przedstawicieli RR obecnych 

na spotkaniu pozostał bez zmian. 

5. Pani Elżbieta Jodko-Kula przedstawiła założenia Programu Wychowawczo-

profilaktycznego ZSP w Lesznowoli na  lata 2022/2023 (Załącznik 2). Wskazała, iż 

dokument został opracowany w oparciu o diagnozę w zakresie występujących w 

środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników 

chroniących i czynników ryzyka. Nadmieniła iż program opiera się na 7 

wartościach: uczciwość, odpowiedzialność i odwaga cywilna, empatia i gotowość 

niesienia pomocy, sprawiedliwość i tolerancja, szacunek i kultura zachowania, 

rozwój własny i dążenie do szczęścia, patriotyzm. 

6. Program Wychowawczo-profilaktyczny ZSP w Lesznowoli na  lata 2022/2023 został 

zatwierdzony  w głosowaniu nad uchwałą przez wszystkich członków RR obecnych 

na spotkaniu. 

7. Pani Elżbieta Jodko-Kula przedstawiła Regulamin przyznawania wsparcia 

socjalnego dla ucznia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Noblistów Polskich  w 

Lesznowoli  w postaci dofinansowania kosztów wycieczki klasowej ze środków 

Rady Rodziców, który został jednogłośnie przyjęty przez Przedstawicieli RR 

obecnych na zebraniu. Regulamin ten dotyczy środków RR zbieranych na 

kiermaszach – nie dotyczy środków z wpłat rodziców.  

8. Pan Dyrektor opowiedział o Zespole Szkół w Lesznowoli. Wskazał iż obecnie zespół 

uwzględniając odziały przedszkolne, zerówkę oraz klasy 1-8 liczy 64 oddziały (1504 

dzieci) oraz 220 nauczycieli i 100 osób obsługi (w tym administracyjnej). Wskazał 

także Dyrektorów odpowiedzialnych za poszczególne placówki: 

• Pani Justyna Respondowska – klasy 4-8 

• Pani Katarzyna Kwiatkowska – klasy 1-3 

• Pani Monika Kocon – Pomoc Psychologiczna 

• Pani Anna Rycek – Przedszkole oraz Zerówka (do czasy wyboru dyrektora 

odpowiedzialnego za Zerówkę) 



Dyrektor wyjaśnił także, iż ZSP funkcjonuje w 3 budynkach wynajmowanych 

(przedszkole, zerówka, klasy 1-2) oraz w jednym budynku szkolnym (pozostałe 

oddziały). 

9. Pan Dyrektor przedstawił Plan finansowy szkoły na 2022/2023 rok. Plan opiewa na 

kwotę 43 mln PLN. Wskazał między innymi, iż w dużej mierze (85%)  plan 

obejmuje wynagrodzenia nauczycieli, koszt obiadów to 2 mln PLN, plan 

uwzględnia wzrost wynagrodzeń, koszt ogrzewania ok 2 mln PLN. Ponadto 

zaplanowano: przebudowę wejścia głównego, remont nawierzchni wokół szkoły, 

ukończenie montażu klimatyzacji, remonty sal lekcyjnych w starym budynku 

szkoły. Dyrektor wskazał, iż subwencja oświatowa, którą otrzymuje szkoła 

wystarcza jedynie na 60% wynagrodzeń nauczycieli i nie obejmuje w ogóle 

remontów. Wszyscy Przedstawiciele RR obecni na spotkaniu w głosowaniu wyrazili 

pozytywną opinię dla przedmiotowego planu. 

10. Pan Dyrektor nadmienił iż szkoła boryka się z problemami kadrowymi, w 

szczególności brakuje: pomocy psychologiczno-pedagogicznej (a w szkole 80 dzieci 

z orzeczeniami, nauczycieli matematyki, języka polskiego, języków obcych). 

11. Pani Patrycja Kluź podsumowała czerwcowy piknik i podziękowała osobom 

biorącym udział w organizacji.  Zarząd RR, poprzez przedstawicieli klas, swoje 

podziękowania chciałby przekazać również wszystkim rodzicom, którzy 

zaangażowali się przynosząc ciasta, fanty na loterię oraz wzięli udział w licytacji. 

Wskazała także inicjatywy RR, które mają szansę na uruchomienie w bieżącym 

roku: 

• Zajęcia sportowe na świetlicy – autorski program „Wychowanie przez 

sport” zajęcia z tenisa stołowego, ruszają od września (w przypadku 

dużego zainteresowania RR zakupi dodatkowe stoły do ping ponga oraz 

niezbędny sprzęt)  

• Program „Igła, nici i nożyce, oto krawca tajemnice” Rękodzieło artystyczne 

dla uczniów klas IV-VIII, zakup materiałów będzie finansowany ze środków 

RR 

• Lekcje biblioteczne 

• Zbiórka gier, puzzli na potrzeby zajęć świetlicowych, RR włączy się w akcję 

zbiórki 

• Planowane zorganizowanie kiermaszy: bożonarodzeniowy i wielkanocny 

oraz pikniku letniego. 

12. Sprawy różne: 

• Przedstawiciel RR Rodziców Pani Liliana Kozielska zaproponowała przywrócenie  w 

szkole tzw. cichego miejsca do przebywania przez uczniów na przerwie. 

• Pan Dyrektor wskazał, że będzie wydawał zgody tylko na wycieczki przyrodniczo-

krajoznawcze – ze względów bezpieczeństwa uczniów. 

• Przedstawiciel RR poprosił o przywrócenie zajęć SKS. Pan Dyrektor wskazał, że nie 

ma środków finansowych na te zajęcia. 



• Przedstawiciele RR z ramienia Przedszkola poprosili o możliwość zorganizowania w 

Przedszkolu zajęć dodatkowych. Wskazali iż otrzymali informację iż problem braku 

możliwości organizacji takich zajęć wynika z umów zawartych przez Gminę z 

Właścicielami nieruchomości. Ustalono, że Przedstawiciele RR wystosują pismo do 

Dyrektora celem wsparcia Go w rozmowach z Przedstawicielami gminy w temacie 

możliwości zorganizowania takich zajęć. 

• Pan Dyrektor zapowiedział, że uruchomiona forma elektronicznego zapisywania 

się i zebrań z Nauczycielami. Jako przyczynę podał trudności z parkowaniem pod 

szkołą. Nadmienił również, że w przypadku potrzeby spotkania się osobistego z 

nauczycielem, będzie taka możliwość. 

• Pani Patrycja Kluź poprosiła Przedstawicieli RR o pomoc w pozyskiwaniu środków z 

wpłat rodziców. Przedstawiciele RR poprosili o przekazanie sprawozdania 

finansowego, tak aby można było wskazać rodzicom, na jakie cele kierowane są 

środki RR. 

• Zarząd RR nadmienił, że na kolejnym spotkaniu zostanie przedstawione 

sprawozdanie finansowe zamykające poprzedni rok szkolny. Wskazała, że czeka na 

kompletną informację odnośnie środków zgromadzonych przez Przedszkola 

(kiermasze wewnętrzne). 

• Przedstawiciel RR zaproponował konkurs na klasę, która zbierze najwięcej 

środków – jako narzędzie motywujące do wpłat. 

13. Kolejne zebranie RR zaplanowane na koniec października br. 

 

 

Protokolant: Magdalena Ostrowska-Wójcicka (kl 7c) 

 

 

 


