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      Komorniki, dn. 13.03.2019  

 

Protokół nr5/2019 ze spotkania RR SP nr 1 w Komornikach 

z dnia 13.03.2019 

 

 

Agenda spotkania  

 

1. Catering w szkole – przedstawienie końcowego raportu –  

Paulina Chołdrych, Karol Garbowski. 

2. Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany obwodów szkolnych dla SPnr1 oraz 

SPnr2 w Komornikach i naboru uczniów na rok szkolny 2019/2020 – p. dyr. 

Bożena Czaińska. 

3. Uchwała Rady Gminy w sprawie przeniesienia niektórych oddziałów do SPnr2  –  

p. dyr. Bożena Czaińska oraz omówienie wniosku p. Olgi Cegielskiej. 

4. Przebudowa ulicy Staszica – Paulina Chołdrych. 

5. Strajk nauczycieli – p. dyr. Bożena Czaińska. 

6. Omówienie spraw bieżących – p. v-ce dyr. Hanna Drapiewska 

a. 02/05 – dzień wolny, 

b. Wakaty/dłuższe nieobecności nauczycieli, 

c. Inne tematy. 

7. Projekt sportowy „Energa” – p. v-ce dyr. Angelika Włodarczak. 

8. Projekt „Nie żyję tylko dla siebie” – kwiecień’2019 – p. v-ce dyr. Angelika 

Włodarczak. 

9. Projekt „Festyn Rodzinny” – maj’2019 – p. v-ce dyr. Hanna Drapiewska. 

10. Charytatywny Festyn Wielkanocny na rzecz Michała Milczarka – stadion w 

Komornikach – prośba o dofinansowanie Anna Denert-Leszcz, Karolina 

Kubasińska. 

11. Budżet RR – omówienie wpłat/wydatków – Paulina Chołdrych. 
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12. Podsumowanie Projektów: 

 „Dzieciaki do rakiet” – v-ce dyr. Angelika Włodarczak. 

 „Masz pasję – zwyciężasz” – Katarzyna Trzeciak. 

 Balik szkolny dla klas 0-3 – Paulina Chołdrych, v-ce dyr. Angelika 

Włodarczak. 

 Charytatywny Bal Rady Rodziców – Paulina Chołdrych. 

 Wolne wnioski. 

 

 

 

 

1) Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Rodziców p. Paulina Chołdrych 

przedstawiając porządek obrad, który na wniosek uczestników spotkania został 

zmieniony w ten sposób, że temat cateringu w szkole został przeniesiony  

na koniec spotkania.  

 

2) Ustalono obecność członków RR – załącznikiem nr 1 do protokołu  

jest sporządzona lista obecności (lista obecności nie podlega publikacji na stronie 

internetowej szkoły, lista obecności dostępna jest w dokumentacji RR). 

 

3) Jako pierwsza głos zabrała p. dyr. Bożena Czaińska i poinformowała o zmianach 

w obwodach szkolnych obowiązujących w Komornikach. Uchwałą Rady Gminy 

V/50/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., zmieniły się granice obwodów w taki sposób, 

że ulice Kościelna oraz Spokojna zostały włączone do obwodu SP nr 2.  

 

4) Kolejnym problemem poruszonym przez p. dyr. Bożena Czaińską dotyczył 

Uchwały Rady Gminy V/47/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., o przeniesieniu 

niektórych oddziałów do SP nr 2. W/w uchwałą uczniom klas: III b, III c Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach, przy ul. Staszica 25, 

wskazuje się miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do klasy VIII  

w latach szkolnych 2019/2020 do 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 2  

im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach, przy ul. Pocztowej 30, powstałej  

z przekształcenia gimnazjum. Uczniom klas: VI c, VI d, VI e Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. Janusza Korczaka  w Komornikach, przy ul. Staszica 25, wskazuje  
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się miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII w latach 

szkolnych 2019/2020 do 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. 

Raczyńskiego w Komornikach, przy ul. Pocztowej 30, powstałej  z przekształcenia 

gimnazjum. Do SP nr 2 przechodzi również dobrowolnie klasa: 2H (wraz  

z wychowawcą). Trwają rozmowy w klasach 1-2 nad dobrowolnym przejściem do 

SP nr 2.  

Klasa 6e odwołała się do Kuratorium od decyzji Rady Gminy, ale jej wniosek 

został uznany za bezzasadny (pismo z Kuratorium skierowane na adres szkoły  

do Rady Rodziców. Pismo zostało odczytane na zebraniu RR). 

Następnie pani Dyrektor wyjaśniła wątpliwości związane z procedurami 

przenoszenia dzieci. Szkoła przekazuje do SP nr 2 wyłącznie arkusze ocen i karty 

zdrowia oraz listy przenoszonych uczniów z podziałem na klasy. Rodzice  

są zobowiązani do zapisania dzieci do nowej szkoły ponieważ  klasy, w których 

dzieci uczą się obecnie, zostaną rozwiązane, a szkoła nie posiada wiedzy  

czy dane dziecko będzie faktycznie uczęszczać do wskazanej placówki,  

czy ostatecznie zostanie zapisane do innej szkoły w gminie lub poza nią.  Wobec 

powyższego, to na rodzicach spoczywa obowiązek zapisania dzieci do szkoły.   

W przypadku, gdy takie formalności nie będą spełnione rodzice będą podlegać 

konsekwencjom prawnym. Rodzice mogą składać indywidualne wnioski z prośbą 

o pozostawienie dziecka w dotychczasowej placówce z tytułu łączenia rodzin  

lub innych istotnych powodów.  

W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu realizowania reformy oświaty 

Rada Rodziców wraz z Dyrekcją szkoły powinna wystosować do Urzędu Gminy  

i Komisji Oświaty pismo z wnioskiem o przedstawienie planu i metod 

przeprowadzania reformy w kolejnych latach. Obecnie sposób przenoszenia klas 

odbywał się na zasadzie wskazania klas, które mają największy % dzieci  

z obwodu SP nr2.  

 

5) Jako następna zabrała głos Pani Przewodnicząca Paulina Chołdrych  

i przedstawiła projekt przebudowy ulicy Staszica, przy której mieści się szkoła, 

przygotowany przez firmę SD projekt s.c. z Poznania. Zakłada on utworzenie  

zatok autobusowych / kiss&ride wzdłuż obu stron ulicy oraz powstanie 48 miejsc 

parkingowych wzdłuż całej ulicy Staszica. 
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Rada Rodziców zapoznała się z wizualizacją, która została pozytywnie odebrana. 

Do projektu została wniesiona prośba o całkowite usunięcie wysepki, która jest 

przy wjeździe na parking szkolny. Wysepka miała zastosowanie w rozwiązaniu 

gdy wjazd na parking był dwukierunkowy. Obecnie ruch na parkingu jest 

jednokierunkowy co pozwala na jej usunięcie. 

Proponowane rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo, jednak nie rozwiąże 

problemu dostępnych ilości miejsc parkingowych, dlatego nadal będziemy 

zabiegać w Urzędzie Gminy za kupnem działki na ulicy Korczaka  

z przeznaczeniem na parking szkolny i przedszkolny.  

Przy okazji omawiania projektu poruszony został temat niedopasowania 

komunikacji autobusowej na terenie gminy do planu lekcji funkcjonującego w obu 

szkołach. Temat zgłosił pan Sylwester Zaremba wykazując, że rozkład jazdy linii 

702 nie jest dostosowany do zajęć lekcyjnych, co ma wpływ na to, że dzieci mają 

utrudnioną możliwość dojazdu do szkoły i ze szkoły. Podczas omawiania z Sali 

zgłoszono również uwagi dotyczące niedostosowania linii 716 z planem 

lekcyjnym. Rada Rodziców wystosuje pismo do Urzędu Gminy i PUK z wnioskiem 

o skorygowanie istniejących rozkładów jazdy, tak aby uwzględnić potrzeby 

mieszkańców. 

 

6) Po omówieniu projektu przebudowy ulicy Staszica oddano głos p. dyr. Bożenie 

Czaińskiej, aby omówiła problem planowanego strajku nauczycieli.  Pani Dyrektor 

przekazała informację, że w najbliższy piątek odbędzie się referendum, w którym 

nauczyciele opowiedzą się za lub przeciw przyłączeniu się do ogólnopolskiego 

strajku. O wynikach głosowanie rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani 

komunikatem umieszczonym na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku 

elektronicznym LIBRUS. Pani Dyrektor podkreśliła, że jeśli szkoła przystąpi  

do strajku, oznacza to, że będzie nieczynna i nie będzie zapewniać opieki 

dzieciom.  Rozpoczęcie strajku planowane jest na 8 kwietnia 2019. Rada 

Rodziców poparła strajk. W swoim wniosku zwróciła się do Dyrekcji aby 

informacja o rozpoczęciu strajku była przekazana rodzicom z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

 

7) Następnie głos zabrała pani dyr. Hanna Drapiewska i zwróciła się  

do zgromadzonych z pytaniem o korektę szkolnego kalendarza, tak aby dzień  
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02 maja 2019 był dniem wolnym. Zebrani przegłosowali wniosek i przyjęto go 

uchwałą będącą załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

8) Po głosowaniu pani dyr. Hanna Drapiewska przedstawiła ważne daty w szkolnym 

terminarzu: 

 26.04.2019 – odbędzie się coroczny projekt „Nie żyję tylko dla siebie” 

 02.05.2019 – dzień wolny  

 17.05.2019 – wystawienie ocen przewidywanych na koniec roku szkolnego 

(zagrożeń oceną niedostateczną, naganną z zachowania oraz 

nieklasyfikowaniem) 

 25.05.2019 – festyn rodzinny  

 14.06.2019 – wystawienie ocen rocznych 

 18.06.2019 – rada klasyfikacyjna  

 21.062019 – zakończenie roku szkolnego 2018/2019. 

 

Następnie poinformowała, że w związku z przedłużającą się nieobecnością pani 

Grażyny Szuster (germanistka), została zatrudniona na zastępstwo nauczycielka 

j. niemieckiego, która od poniedziałku 18.03.2019 przejmie naukę w klasach 

dotychczas prowadzonych przez p. Szuster. 

 

9) Kolejnym tematem podjętym przez p. dyr. Hannę Drapiewską jest Festyn 

Rodzinny, który odbędzie się 25 maja 2019. Organizatorzy proszą o pomoc  

w przygotowaniu imprezy, m. in. potrzebni będą wolontariusze do prowadzenia 

konkurencji sportowych (ok. 20 osób – mężczyzn do pomocy przy prowadzeniu 

konkurencji). Rada Rodziców jak co roku zajmie się cateringiem (zupa, ciasto, 

kawa, herbata, napoje). Dyrekcja prosi również o dofinasowanie zakupu nagród 

oraz pomoc w zgromadzeniu gadżetów reklamowych na upominki. 

 

10)  Pani dyr. Hanna Drapiewska poinformowała o tym, że na prośbę rodziców 

zgłoszoną na ostatnim spotkaniu RR, zmieniona została woda w dystrybutorach. 

„Staropolanka” została zastąpiona źródlaną wodą „Żywiec”. 
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11)  Kolejnym tematem poruszonym przez p. dyrektor są karty PEKA. Nie wszyscy 

uczniowie odebrali karty z sekretariatu, na dzień 13 marca 2019 jest do odbioru  

ok. 10 szt.  

 

Ponieważ wśród dzieci są wątpliwości czy odbijać kartę przy wchodzeniu  

i wychodzeniu do autobusu – dyrekcja dopyta w Urzędzie Gminy jak ma to działać 

i wróci z informacją do rodziców i dzieci. 

 

12)  Następnie  zebrani zostali poinformowani przez panią dyr. Hannę Drapiewską  

o odbywających się w szkole warsztatach ekonomicznych.  Są one prowadzone 

od poniedziałku 11 marca 2019 w klasach 2-5. Projekt został dofinansowany NBP 

i potrwa w naszej szkole do końca roku szkolnego. Dzieci uczą się na nich 

podstaw zarządzania budżetem i przedsiębiorczości. Zajęcia odbywają się  

w czasie lekcji i są to 2 godzinne bloki tematyczne. Warsztaty są prowadzone 

przez p. Julię Przydróżną, która w naszej szkole prowadzi również zajęcia 

odpłatne „Mały Ekonomista”. 

 

13)  W związku ze zbliżającym się projektem edukacyjnym „Nie żyję tylko dla siebie” 

pani dyr. Hanna Drapiewska zwróciła się do zgromadzonych z prośbą o pomoc  

w jego organizacji, m. in. o zakup poczęstunku dla prelegentów i animatorów 

prowadzących warsztaty i zajęcia z dziećmi.  

 

14)  W dalszej kolejności głos został oddany p. dyr. Angelice Włodarczyk, która 

podsumowała 4 projekty toczące się szkole: 

 Projekt „Dzieciaki do rakiet” – szkoła otrzymała nagrody od organizatora,  

a nauczyciele WF są już po szkoleniu. Z funduszu RR zostały dokupione 

dodatkowe rakiety, tak aby każde dziecko z klasy mogło aktywnie 

uczestniczyć w zajęciach WF. Do końca roku szkolnego każda z klas będzie 

mieć po 3 lekcje gry w tenisa. 

 „Drużyna Energii” – to nowy konkurs sportowy, w którym dzieci z klas 4-7 

wytypowane przez nauczycieli WF odtwarzają zadania sportowe 

przygotowane przez profesjonalnych sportowców, a następnie nagrywają film 

pokazujący jak to zadanie zostało wykonane przez każde dziecko 

uczestniczące w konkursie. Nagrodami w konkursie jest odzież sportowa oraz 
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wizyta ambasadora konkursu w szkole i specjalna lekcja WF. Jednakże 

głównym celem uczestnictwa w konkursie jest szerzenie aktywności sportowej 

wśród dzieci oraz pokonywanie własnych barier poprzez wykonywanie 

poszczególnych ćwiczeń.  

 Dofinansowanie zakupu sanek -  na nawierzchni czerwonego boiska przy 

temp -1 -2 stopnie można jeździć sankami, co sprawia dużą przyjemność 

dzieciom. Rada Rodziców dofinansowała zakup 12 szt. sanek. 

 Balik szkolny - część zdjęć zostanie umieszczona na stronie szkoły. Pozostałe 

będą dostępne u wychowawców. 

 

15)  Następnie głos zabrała pani Przewodnicząca Paulina Chołdrych i poinformowała 

o tym, że zorganizowany w szkole balik karnawałowy prowadzony przez firmę 

Hajdasz zebrał bardzo pozytywne opinie. W kolejnych latach balik będzie 

kontynuowany.  Zdjęcia zrobione przez firmę MAWI zostały przekazane 

Wychowawcom klas, a następnie rodzicom. Obecnie trwa rozliczanie ale już 

dzisiaj wiemy, że większa część rodziców zakupiła fotografię jako pamiątkę  

z baliku. Przewodnicząca Rady Rodziców przekazała również rozliczenie z baliku, 

z przekazanych środków sfinansowano: Hajdasz część artystyczna, drożdżówkę  

i sok, wystrój sali. Każda klasa otrzymała 50 zł zwrotu. Pieniążki zostały 

przekazane p. dyr. Angelice Włodarczak, która przekaże dalej wychowawcom 

klas uczestniczących w baliku. 

Kolejnym tematem omówionym przez panią Przewodniczącą był bal charytatywny 

na rzecz Michała Milczarka. Bal odbył się w dniu 23 lutego 2019 w hotelu 

Delicjusz. Oprawa muzyczna prowadzona była przez zespół PUZZLE BAND  

p. Radosława Lubkowskiego. Wzięły w nim udział 84 osoby, zebrano 16 800 zł,  

z czego 4800 zł wpłynęło na konto Michała Milczarka. 

 

16)  Po Pani Chołdrych podsumowanie projektu „Masz pasję, zwyciężasz” 

przedstawiła p. Katarzyna Trzeciak. Projekt to warsztaty integracyjne dla dzieci  

z klas 0-1. Na warsztatach dzieci spotkały się z niepełnosprawnym sportowcem. 

Warsztaty uwrażliwiały dzieci na inność, sytuację osób niepełnosprawnych oraz 

miały funkcje motywującą do działania i realizacji swoich zadań mimo 

niepowodzeń czy przeciwności. Warsztaty odbyły się dzięki środkom pozyskanym 
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z funduszy powiatowych oraz Rady Rodziców. Poczęstunek dla gości 

przygotowali rodzice klas 0-3. 

 

17)  Następnym punktem zebrania była organizacja Festynu Wielkanocnego, jaki ma 

się odbyć 31 marca 2019, na rzecz Michała Milczarka, organizatorzy zwrócili się  

z  prośbą o dofinansowanie z funduszy RR w wysokości 200 zł.  Zebrani 

przedstawiciele RR wyrazili zgodę na to dofinansowanie  w głosowaniu i podjęli 

stosowną uchwałę. Uchwała w tej sprawie jest załącznikiem nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

 

18)  W kolejnym etapie Przewodnicząca p. Paulina Chołdrych omówiła stan finansów 

Rady Rodziców, na dzień 13.03.2019 wpłaty osiągnęły wysokość  25 642,00 zł.  

Jest to najwyższy wpływ środków w ostatnich latach. Środki przekazywane  

są na różne dofinansowania działalności szkoły i naszych uczniów. 

Pani Przewodnicząca zobowiązała się do przesłania szczegółowego 

podsumowania wpłat zgromadzonym przed zebraniami klasowymi. 

 

19)  Ostatnim punktem porządku obrad był projekt analizy cateringu w szkole.  

Pani Przewodnicząca Paulina Chołdrych przedstawiła stan wykonanych prac 

przez zespół. Punktem wyjścia do rozpoczęcia projektu były głosy rodziców 

niezadowolonych z cateringu w szkole. Pierwszym krokiem do analizy sytuacji 

była ankieta przeprowadzona w poprzednim roku szkolnym. Wyniki ankiety 

skłoniły RR do powołania zespołu projektowego w składzie: 

 Agnieszka Floryszczak  

 Karol Garbowski 

 Michał Lokke 

 Nadzór nad zespołem : Paulina Chołdrych 

 

Zespół wziął na siebie zadanie przeprowadzenia audytu obecnie funkcjonującego 

cateringu w szkole oraz zbadanie rynku i obowiązujących standardów oraz trendów 

w zbiorowym żywieniu w szkołach, a następnie przedstawienie obecnej oferty oraz 

przedstawienie trzech ofert na rok 2019/2020. 

Powołany zespół pracował w imieniu RR, współpracując z dyrekcją szkoły. 
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W prezentacji przedstawiono wyniki audytu: 

Obiady: 

 Ilość dzieci korzystających z obiadów : ok. 350  

 Ilość dostępnych miejsc na stołówce: ok. 120  

 Ilość grup obiadowych: 7  

 Max. ilość dzieci w grupie: ok. 70 

 Min. ilość dzieci w grupie: ok. 20 

 Największe obciążenie stołówki: 3 pierwsze grupy 

 Godziny wydawania posiłków: 11:45 – 15:00 

 Średni czas trwania posiłku: 15 minut 

 Ilość osób obsługujących stołówkę + sklepik: 5  

 Wydawanie posiłków: większość grup obsługiwana po zakończeniu zajęć 

lekcyjnych lub w trakcie przerw pomiędzy lekcjami 

 Wydawanie posiłków: system kelnerski 

 

Sklepik 

 

 Ilość dzieci korzystających ze sklepiku:  brak danych  

 Obecna oferta sklepiku: popcorn, andruty, cukierki, batony, woda 

gazowana i niegazowana, woda smakowa, podstawowe artykuły szkolne 

 Godziny otwarcia sklepiku: 8:00 – 11:00 

o UWAGI: 

 Oferta sklepiku niezgodna rozporządzeniem MZ 

 Brak w ofercie kanapek, ciasteczek owsianych, deserów jogurtowo-

owocowych z muesli, owoców  

 Osoba prowadząca sklepik jest odpowiedzialna za przyjmowanie 

zamówień na obiady 

 Sklepik jest zamknięty w godzinach największego obciążenia (osoba 

obsługująca sklepik w godzinach 11:45 – 15:00 wydaje obiady w stołówce 

szkolnej) 

 Brak miejsca do spożycia szybkiego posiłku 
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Wnioski z przeprowadzonego audytu  

 Zapewnienie podstawowego żywienia dzieci 

 Bliska odległość od placówki szkolnej 

 Zapewnienie podstawowych produktów, w sklepiku szkolnym (często 

niezgodnych z rozporządzeniem MZ) 

 Ograniczony dostęp do sklepiku szkolnego 

 Możliwość obsługi wydarzeń szkolnych 

 Powtarzalność dań (pierwsze lub drugie danie) 

 Brak świeżych owoców 

 Brak inwestycji w stołówkę szkolną oraz sklepik szkolny 

 Brak spotkań dla rodziców i dzieci z dietetykiem żywieniowym 

 Brak w ofercie warsztatów i konkursów żywieniowych dla dzieci,  

 Brak wycieczek szkolnych do firmy świadczącej usługi cateringowe 

 Brak strony internetowej ze zdrowymi przepisami  

 Brak ankiety żywieniowej pozwalającej na ocenę jakości usług 

 Brak aplikacji do zamawiania i rozliczania obiadów (możliwość 

uruchomienia aplikacji od 2019/2020 – podczas spotkania brak aplikacji 

demo) 

 

Po audycie odbyło się spotkanie z obecnym dostawcą, na którym przedstawiono 

wyniki ankiety, oczekiwania rodziców dotyczących zdrowego żywienia dzieci  

w szkole, a także oczekiwania dotyczące współpracy pomiędzy dostawcą usług 

cateringowych, a Radą Rodziców. Jednocześnie poinformowano dostawcę  

o rozpoczęciu procedury wyboru dostawcy usług cateringowych na rok 2019/2020,  

a także zaproszono do przystąpienia rozmów dotyczących wyboru takiego dostawcy. 

 

Procedura wyboru dostawcy usług cateringowych na rok 2019/2020 przebiegała 

według następujących reguł: 

 Oferty można było zgłaszać na adres radaspkomorniki@gmail.com  

 Brak obowiązku ogłaszania przetargu (catering szkolny nie podlega 

procedurze zamówień publicznych) 
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 Ustalenie z Dyrekcją szkoły  wymogów technicznych, sanitarnych i 

organizacyjnych jakie musi spełniać dostawca. 

Następnie w trakcie postępowania: 

 Zapytanie wysłano do 6 dostawców 

 Na zapytanie odpowiedziały dwie firmy: „Domowy Obiadek” (Secret 

Garden) oraz „Pyszoty” przesyłając swoją ogólną ofertę na świadczenie 

usług cateringowych w placówkach szkolnych 

 Obie firmy zaproszono do dalszych rozmów z udziałem dyrekcji szkoły 

 Do rozmów zaproszony został również obecny dostawca usług 

cateringowych 

 Do rozmów zaproszono firmy, które spełniały wymogi określone przez 

dyrekcję szkoły  

 W  trakcie prac dbano o transparentność działań : 

 Każdy z przedstawicieli RR obecny na zebraniach RR w dniach 27-09-

2018; 17-10-2018, 12-12-2018 oraz 30-01-2019 został poinformowany 

o możliwości składania ofert . 

 Każdy z rodziców miał wgląd do toczących się prac przez powołany 

zespół – o czym mowa w Protokołach 1 i 2 RR umieszczonych na 

stronie szkoły w okresie postępowania ofertowego. 

 Na stronie internetowej jest zamieszczony adres mailowy do RR. Adres 

mailowy obsługiwany jest przez Przewodniczącą RR. Odpowiedzi na 

maile przesyłane są najpóźniej w ciągu 72 godzin (3 dni robocze). 

 

Oferta zgłoszonych dostawców zewnętrznych konkursu obejmuje: 

 Zapewnienie podstawowego żywienia dzieci 

 Zapewnienie zdrowej żywności w sklepiku szkolnym  

 Sklepik szkolny czynny od 8:00 – 15:00 

 Bliska odległość od placówki szkolnej 

 Świeże owoce w menu 

 Możliwość zmiany wystroju stołówki oraz dostosowanie do potrzeb uczniów 

0-8 (przy dłuższej umowie) 
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 Obsługa posiłków w systemie kelnerskim i/lub wydawczym 

 Spotkania dla rodziców i dzieci z dietetykiem żywieniowym 

 Możliwość obsługi wydarzeń szkolnych 

 Warsztaty i konkursy żywieniowe dla dzieci  

 Wycieczki szkolne do firmy świadczącej usługi cateringowe 

 Możliwość przygotowania suchego prowiantu na wycieczki szkolne 

 Ankieta żywieniowa przeprowadzana wśród rodziców raz w roku 

opracowana przy współpracy dietetyka, szkoły oraz RR 

 Strona internetowa ze zdrowymi przepisami  

 Możliwość  zamawiania i rozliczania obiadów za pomocą aplikacji mobilnej, 

(aplikacja demo dostępna dla szkoły, RR) 

 

20)  Na podstawie zebranych ofert zespół przygotował szczegółowy raport, który 

omówił p. Karol Garbowski. Przedstawiona została analiza porównawcza ofert 3 

dostawców.  

 

21)  Na postawie wyników raportu zespół jako kolejny krok prac zaproponował wybór 

2 dostawców, z którymi będą kontynuowane rozmowy. Ustalono, że wybór 

dostawcy odbędzie się w głosowaniu tajnym. Na przedstawiciela każdej klasy 

przypada jeden głos, co oznacza, że jeśli jedna osoba reprezentuje 2 klasy - ma 2 

głosy. Głosowanie odbywa się większością głosów. Do liczenia głosów powołano 

komisję skrutacyjną w składzie :  

 p. Hanna Drapiewska 

 p. Angelika Włodarczyk 

 p. Sylwester Zaremba 

Każdy z oferentów ma przypisany numer : 

1) Domowy obiadek 

2) Pyszoty 

3) Aleksandra  

 

Przed przystąpieniem do głosowania sprawdzono quorum i stwierdzono, że Rada 

Rodziców jest władna do podejmowania decyzji. Głosowanie przebiegało na kartach 
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ostemplowanych pieczątką szkoły. Na karcie do głosowania każdy upoważniony do 

głosowania miał obowiązek umieścić numer i nazwę oferenta, który zdaniem 

głosującego przechodzi do dalszego etapu. 

Po policzeniu głosów, wyniki głosowania są następujące: 

 24 Domowy obiadek 

 26 Pyszoty 

 4 Aleksandra 

Komisja spisała protokół z głosowania, który jest załącznikiem nr 4 do niniejszego 

protokołu. 

22)  Po zakończeniu głosowania p. Przewodnicząca Paulina Chołdrych zamknęła 

spotkanie, wyznaczając datę kolejnego zebrania na 15.05.2019. 

 

 

 

 

Małgorzata Woźniak    Paulina Chołdrych 

Protokolantka      Przewodnicząca Rady Rodziców 
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Uchwała  

 
 

Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Komornikach  

z dnia 13.03.2019 r. 
 
 

w sprawie dofinansowania organizacji Festynu Wielkanocnego dla Michała Milczarka, 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Zebrani członkowie Rady Rodziców na podstawie przeprowadzonego głosowania 

zdecydowali, przyznać dofinansowanie w wys. 200 zł organizatorom festynu. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.03.2019 
 

W głosowaniu jawnym oddano głosów: 
 

Za uchwałą: 35 
  

Przeciw uchwale: 0 
 

Wstrzymało się: 0 
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Uchwała  

 
 

Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Komornikach  

z dnia 13.03.2019 r. 
 
 

w sprawie zmiany terminarza szkolnego, uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Zebrani członkowie Rady Rodziców na podstawie przeprowadzonego głosowania 
zdecydowali, że dzień 2-gi maja 2019 będzie dniem wolnym od zajęć szkolnych. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 13.03.2019 

 
W głosowaniu jawnym oddano głosów: 

 
Za uchwałą: 35 

  
Przeciw uchwale: 0 

 
Wstrzymało się: 0 
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PROTOKÓŁ 

WYBORU FIRMY CATERINGOWEJ 

 

 

DNIA: 13 MARCA 2019r. 

MIEJSCE: SPn1 im. Janusza Korczaka w Komornikach 

CEL: I etap wyboru firmy cateringowej 

GŁOSOWANIE: uczestniczyło w głosowaniu 27 reprezentantów 

ZESTAWIENIE: 

FIRMA NR 1 : DOMOWY OBIADEK - 24 

FIRMA NR 2 : PYSZOTY - 26 

FIRMA NR 3 : ALEKSANDRA - 4 

DO II ETAPU GLOSOWANIA PRZECHODZĄ 2 FIRMY: 

FIRMA NR 1 : DOMOWY OBIADEK  

FIRMA NR 2 : PYSZOTY  

 

 

KOMISJA SKRUTACYJNA: 

1. Hanna Drapiewska 

2. Angelika Włodarczak 

3. Sylwester Zaremba 

 

/oryginał protokołu z głosowania oraz karty do głosowania znajdują się w dokumentacji RR/ 


