
                                                                                                               Sucha Beskidzka 22.09.2014r. 

 

Protokół nr.1.Rok szkolny 2014/2015, z zebrania Rady Rodziców i Dyrektora, 
Zespołu Szkół im.J.P.2.w Suchej Beskidzkiej .  

Dnia 22.09.2014. o godzinie 16.00. w Zespole Szkół im.J.P.2.w Suchej Beskidzkiej , 
odbyło się zebranie Rady Rodziców oraz Dyrektora Zespołu Szkół  Pani mgr . Krystyny 
Wajdzik. 

Porządek zebrania: 

1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych gości. 
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania, podpisanie listy obecności. 
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania. 
4. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Rodziców w tym 

sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 
2013/2014.  

5. Wybór Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2014/2015. 
6. Przedstawienie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie ostatecznego terminu 

płatności składek na RR. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Profilaktyki Środowiska 

Szkolnego oraz w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Pracy Wychowawczej. 
8. Przedstawienie przez Dyrektora szkoły planów finansowych szkoły oraz propozycji 

dofinansowań z funduszu Rady Rodziców.                                                                         
9. Wolne wnioski.  

-ad punkt 1 i 2- Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna 
Stankiewicz-Sowa. Po przywitaniu Pani Dyrektor oraz przybyłych przedstawicieli Rad 
Klasowych przystąpiono do sprawdzenia obecności. 
 (lista obecności-załącznik nr1) 
 
-ad punkt 3- Jednogłośnie przyjęto porządek zebrania.                                                                       

-ad punkt 4- Skarbnik Rady Rodziców Pani Dorota Jołkowicz przedstawiła sprawozdania z 
działalności Rady Rodziców w tym sprawozdania finansowe. Sprawozdanie zostało przyjęte 
jednogłośnie. (załącznik nr 2) 

-ad punkt 5- W wyniku jawnego głosowania wybrano Prezydium Rady Rodziców w składzie: 

Przewodniczący-   Pani Katarzyna Stankiewicz Sowa  
Zastępca przewodniczącego -  Pan Witold Bartyzel  
Skarbnik  -    Pani Dorota Jołkowicz  
Sekretarz  -   Pani Edyta Mykietyńska  
               
oraz Komisję Rewizyjną w składzie: 



-Pani Renata Czenecka  
-Pani Małgorzata Kencka  
-Pan Dariusz Mamcarz  
(uchwała nr 1-załacznik nr 3 oraz uchwała nr 2- załącznik nr 4) 
 
-ad punkt 6 -Uchwalono, iż ostatecznym terminem wpłat składek na rachunek bankowy Rady 
Rodziców jest dzień 31.12.2014r, natomiast w terminie do 15.01.2015r poszczególne Rady 
Klasowe zobowiązane są do wystąpienia do Rady z wnioskiem o zwrot środków,  
o których mowa w uchwale nr 10 z dnia 06.06.2013r. Ponadto kwotę składek na rok szkolny 
2014/2015 uchwalono w niezmienionej wysokości wynoszącej 40 zł od każdej rodziny, której dzieci 
lub dziecko uczęszcza do Zespołu Szkół (uchwała nr 3- załącznik nr 5) 

-ad punkt 7 - Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Profilaktyki 
Środowiska Szkolnego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. (Uchwała nr 4-załacznik nr 6) 

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Pracy Wychowawczej. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie. (Uchwała nr 5-załacznik nr 7) 

-ad punkt 8 -Dyrektor szkoły pani mgr . Krystyna Wajdzik przedstawiła propozycje 
dofinansowań z funduszu R.R. 
Na bieżąco podjęto decyzję o sfinansowaniu z funduszu RR składki do Stowarzyszenia Szkól 
im. JP2 natomiast decyzja dotyczącą zakupu rolet do klas mających okna od strony 
południowej zostanie podjęta po podliczeniu wpływu składek z poszczególnych klas. 

Podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania przez RR w roku szkolnym 2014/2015 
nagród we wszystkich szkolnych konkursach w łącznej kwocie wynoszącej 1000zł. (Uchwała 
nr 6- załącznik nr 8) 

Podjęto również uchwałę dotyczącą zasad rozdysponowania kwoty 1500zł uzyskaną z 
akcji „1% podatku”za 2012r na cele związane z dekoracją szkoły tj.: 
 tablice ekspozycyjne 10szt. wartości ok 800zł, 
choinki 2 szt. wartości ok 400 zł, 
lampki choinkowe, 
antyramy. (Uchwała nr 7- załącznik nr 9) 
 
 -ad punkt 9 -Pani Dyrektor omówiła, inicjatywy opracowane w trakcie trwania programu 
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”  
Główne z nich to:  
-planowana debata czy aktualnie otrzymywane przez uczniów nagrody w postaci książek są 
dla nich wystarczająco motywujące 
- planowanie organizowania wspólnych(rodzice, uczniowie,nauczyciele) imprez 
integracyjnych, skutkiem czego np. w dniu 04.10.2014 zorganizowane zostanie wspólne 
grzybobranie, na które zostali zaproszeni wszyscy rodzice wraz ze swoimi dziećmi. 
 
Rodzice klas III gimnazjów zaapelowali do Pani Dyrektor o zwrócenie uwagi nauczycielom, iż 
ich dzieci są zbyt obciążone nauką i zajęciami dodatkowymi. Proszą aby przekazać na 
najbliższej radzie pedagogicznej, nauczycielom prowadzącym dodatkowe zajęcia by nie 
wymuszali na dzieciach obowiązku uczestniczenia w nich, gdyż de facto nie są to zajęcia 
obowiązkowe. 



Rodzice prosili również o zwrócenie uwagi na czystość toalet szkolnych, dzieci ponadto 
skarżą się na częsty brak podstawowych środków higienicznych takich jak np. papier 
toaletowy. 
 
Na zakończenie przez członków Rad Klasowych zostali wytypowani rodzice do Rady Szkoły tj. 
Pan Witold Bartyzel 
Pani Katarzyna Stankiewicz-Sowa 
Pani Bielarz Iwona oraz  
Pani Jolanta Kosowska. 
Wymienieni przyjęli powyższe bez zastrzeżeń. 
Pani Dyrektor natomiast poinformowała, iż w Radzie Szkoły z ramienia grona 
pedagogicznego szkołę reprezentują 
Pan Piotr Leśniakiewicz  
Pani Anna Kubasiak oraz  
Pani Lidia Maciejowska 
Po wyczerpaniu wszystkich tematów porządku zebranie zakończono.  

 

Załączniki: 

Nr 1-Lista obecności. 
Nr 2- sprawozdania finansowe Rady Rodziców. 
Nr 3- Uchwała nr 1  
Nr 4- Uchwała nr 2  
Nr 5- Uchwała nr 3  
Nr 6- Uchwała nr 4  
Nr 7- Uchwała nr 5  
Nr 8- Uchwała nr 6 
Nr 9- Uchwała nr 7 
 

 

Protokół sporządził                                                                Protokół zatwierdził 

Sekretarz Rady Rodziców                                          Przewodnicząca Rady Rodziców 

Edyta Mykietyńska      Pani Katarzyna Stankiewicz - Sowa                                                                                                          

 


