
 

Protokół 
Z zebrania Rady Rodziców (Rada) 

Szkoły Podstawowej nr 209, im. Hanki Ordonówny w Warszawie (Szkoła), 

Miejsce zebrania: siedziba Szkoły, Al. Reymonta 25, z dnia 01.12.2022 

 

1. Otwarcie posiedzenia oraz potwierdzenie ważności zebrania. 
 

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Przewodnicząca Rady Rodziców Urszula Kujaga witając Rodziców 
oraz obecnych przedstawicieli Dyrekcji Szkoły. Przewodnicząca Rada oświadczyła, że zebranie Rady 
jest ważne, tj. spełnione zostały wymogi formalne w tym spełniony jest wymóg kworum (obecni byli 
przedstawicie 21 z 31 oddziałów).  
Przedstawiciele Rodziców obecni na zebraniu Rady podpisali Listę Obecności (Lista Obecności stanowi 
Załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu). 

 
 

 
2. Podjęcie uchwał dotyczących:  

 
● opinii Rady Rodziców dotyczącej planu finansowego szkoły na rok 2023. Opinię rady rodziców 

wyrażono głosami w liczbie: 4 głosy „za”, 6 głosów „przeciw” oraz 11 głosów „wstrzymujących 
się”. Uchwała Rady nr 16/2022/23 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.  
 

3. Zmiana ajenta stołówki 

W konkursie na ajenta stołówki Radę Rodziców reprezentowały Panie: Urszula Kujaga, Agnieszka 
Wyszogrodzka-Gaik oraz Anna Słomiany.  

 

Spośród 4 ofert wybrana została oferta firmy Linia Promocja Zdrowego Stylu Życia 
http://www.liniapromocja.pl/.  

 

Zmiana ajenta podyktowana była przede wszystkim faktem, że obecny ajent nie wywiązywał się z zawartej 
umowy. Dodatkowo oferta wybranej firmy spełnia wiele istotnych z punktu widzenia Rady Rodziców 
parametrów takich jak: 

● darmowe obiady dla 3 dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin 
● darmowe obiady dla trzeciego dziecka w rodzinie ( w przypadku gdy wszystkie dzieci uczęszczają 

jednocześnie do SP 209) 
● pizza na imprezy szkolne oraz promocyjne oferty cateringu na imprezy 
● warsztaty kulinarne dla uczniów 
● diety 
● zupa dostępna po godzinach wydawania obiadów 
● dokładki 
● wygodny system informatyczny do obsługi zamówień i rozliczeń zamowposilek.pl 

 

4. Konsultacje w sprawie Lex-Czarnek „Zdecydują rodzice” 

W ramach podjętej w głosowaniu online uchwały nr 15/2022/23 Przewodnicząca Rady Rodziców została 
upoważnienia do przedstawienia opinii rodziców szkoły SP209 w konsultacjach w związku z projektem 

http://www.liniapromocja.pl/


 

wprowadzenia zmian w prawie oświatowym. Wyżej wymieniona opinia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu.  

 

5. Akcja „Pola nadziei” 

W ramach akcji „Pola nadziei” zakupiono cebulki żonkili, które uczniowie sadzili wspólnie z przedstawicielami 
ratusza. Szkoła będzie zbierać fundusze na hospicjum domowe w ramach akcji „Pola nadziei” poprzez dwie 
inicjatywy: 
- mikołajkową loterię fantową 6.12.2022 
- sprzedaż stroików na kiermasz pod Kościołem Św. Zygmunta 18.12.2022 (materiały do stroików zostaną 
sfinansowane przez Radę rodziców. Stroiki wykonają nauczyciele ze świetlicy) 
 

6. Zasady dofinansowania wycieczek szkolnych 

Rada Rodziców ustaliła, że zasady dofinansowania wycieczek będą jednakowe dla wszystkich uczniów 
niezależnie od narodowości i będzie wynosiło maksymalnie 50% całkowitego kosztu wycieczki. Tak jak 
dotychczas otrzymanie dofinansowania musi być uzasadnione trudną sytuacją finansową rodziny. 

 

7. Tematy podniesione przez Panią Dyrektor 

● Pani Dyrektor podziękowała rodzicom za zaangażowanie w akcję Talenciaki. Udało się zebrać 
6800 punktów, które wymieniono na następujące nagrody: 
- wizualizer 
- pudełko instrumentów muzycznych 
- zestaw przyborów plastycznych  
- waga 
- 2 modele układów anatomicznych 
 

● Projekt „Ogród marzeń” mający na celu rewitalizację terenu szkoły przy łączniku i przekształcenie 
go w ogród i miejsce relaksu dla uczniów został wyróżniony i zdobył finansowanie w budżecie 
partycypacyjnym. Za otrzymaną nagrodę zakupiono: podwieszane siedziska, domki dla owadów 
oraz rośliny 

● Egzaminy próbne klas 8. Pani Dyrektor poinformowała, że średni poziom egzaminów próbnych 
jest podobny jak w latach ubiegłych. Pani Dyrektor zwróciła także uwagę, że kilkoro uczniów nie 
wzięło udziału w egzaminach próbnych, nie skorzystali tym samym z możliwości sprawdzenia się 
w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych.  

● 7.12.2022 w Dniu Patrona odbędzie się spotkanie z pisarką, panią Anną Mieszkowską, autorką 
książki o Hance Ordonównie.  
 
 

8. Ustalone terminy: 
 

● Bal karnawałowy dla klas 4-8 odbędzie się 9.02.2023. Na balu obecny będzie fotograf.  
● Świetlica będzie pełnić dyżur dla uczniów klas 1-4  w okresie między świętami a Sylwestrem w 

godzinach 7-17.  

 

9. Termin kolejnego zebrania 
 

Termin kolejnego zebrania wyznaczono na 19.01.2023 r. 

 


