
                                                                                                               Sucha Beskidzka 23.09.2013r. 

 

Protokół nr.1.Rok szkolny 2013/2014, z zebrania Rady Rodziców i Dyrektora, 

Zespołu Szkół im.J.P.2.w Suchej Beskidzkiej . Dnia 23.09.2013r. 

Dnia 23.09.2013. 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 (quorum). 

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 

2012/2013.  

5. Wybór Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2013/2014. 

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- Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Stankiewicz-

Sowa. Po przywitaniu Pani Dyrektor oraz przybyłych przedstawicieli Rad Klasowych 

przystąpiono do sprawdzenia obecności. 

-ad punkt 2-Po stwierdzeniu quorum-79% uznano zebranie za prawomocne. (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 i 3) 

 

 

 



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

Przewodniczący-   Pani Katarzyna Stankiewicz Sowa  
Zastępca przewodniczącego -  Pan Ryczko Zbigniew  
Skarbnik  -    Pani Dorota Jołkowicz  
Sekretarz  -   Pani Edyta Mykietyńska  

               
oraz Komisję Rewizyjną w składzie: 
-Pani Jadwiga Glanowska  
-Pani Anna Klimowska  
-Pan Paweł Piergies  
(uchwała nr 1-załacznik nr 4 oraz uchwała nr 2- załącznik nr 5) 
 

-ad punkt 6 -Uchwalono, iż ostatecznym terminem zbierania wpłat składek na RR jest dzień 

30.11.2013r, natomiast w terminie do 15.12.2013r poszczególne Rady Klasowe zobowiązane 

są do dokonania wpłat na rachunek bankowy Rady Rodziców. Klasa, która przekroczy w/w 

termin nie będzie miała możliwości wystąpienia do Rady z wnioskiem o zwrot środków,  

o których mowa w uchwale nr 10 z dnia 06.06.2013r (uchwała nr 3- załącznik nr 6) 

-ad punkt 7 - Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Profilaktyki 

Środowiska Szkolnego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. (Uchwała nr 4-załacznik nr 7) 

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Pracy Wychowawczej. Uchwałę 

przyjęto jednogłośnie. (Uchwała nr 5-załacznik nr 8) 

-ad punkt 8 -Dyrektor szkoły pani mgr . Krystyna Wajdzik przedstawiła propozycje 
dofinansowań z funduszu R.R. 
 -opłaty składki do Stowarzyszenia Szkól im. JP2. 
 - zakup 10 szt. sztalug niezbędnych do prezentacji prac uczniów i organizowania wystaw 
-zakup rolet do okien w klasach mających okna od strony południowej                      
 -papier i tonery do ksero i drukarek. 
Na bieżąco podjęto decyzję o sfinansowaniu z funduszu RR składki do Stowarzyszenia Szkól 
im. JP2 oraz zakupu rolet do klas 020 oraz 111, w których są zamontowane rzutniki 
multimedialne, odnośnie dalszego dofinansowania decyzja zostanie podjęta po podliczeniu 
wpływu składek z poszczególnych klas. 
Spotkanie Rady Rodziców w sprawie uszczegółowienia planów budżetowych ustalono 
wstępnie na dzień 13.01.2014r 
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie nie finansowania przez RR w roku szkolnym 2013/2014 
opłaty za ksero arkuszy do dodatkowych egzaminów próbnych dla klas szóstych SP oraz 
trzecich Gimnazjum. Dofinansowanie będzie możliwe w indywidualnych przypadkach, na 
wniosek członków Rad klasowych gdzie głównym kryterium będzie sytuacja finansowa i 
losowa rodziny ucznia. (Uchwała nr 6- załącznik nr 9) 
 
 -ad punkt 9 -Pani Dyrektor poinformowała, iż szkoła przystąpiła do programu „Szkoła 
Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” Do udziału w 
programie zgłosili się rodzice – Pan Witold Bartyzel oraz Pani Katarzyna Stankiewicz-Sowa. 



Ponadto Pani Dyrektor na pytanie rodziców odnośnie planowanej przez władze 
samorządowe, reorganizacji działalności stołówki szkolnej, poinformowała, iż nie zna 
szczegółów związanych z planami Pana Burmistrza gdyż jest przed oficjalnym spotkaniem w 
tej sprawie. Zobowiązała się jednocześnie, iż niezwłocznie powiadomi Prezydium Rady o 
wyniku tej rozmowy. W razie podjęcia przez władze samorządowe decyzji o likwidacji 
stołówki szkolnej Prezydium w trybie pilnym zwoła zebranie Rady Rodziców aby omówić 
oficjalne stanowisko rodziców w tej kwestii. Rada Rodziców jest przeciwna zmianom w 
zasadach dofinansowywania przez organ założycielski stołówki szkolnej. 
 
Prezydium Rady Rodziców zobowiązało się przesłać na adres mailowy Pani Dyrektor 
sprawozdania z działalności RR oraz sprawozdania finansowego za rok 2013/2014 celem 
zamieszczenia ich na stronie internetowej szkoły. 
Po wyczerpaniu wszystkich tematów porządku zebranie zakończono.  

 

Załączniki: 

Nr 1-Lista obecności. 
Nr 2- sprawozdania z działalności Rady Rodziców 
Nr 3- sprawozdania finansowe Rady Rodziców. 
Nr 4- Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców w roku szk.2013/2014 
Nr 5- Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej w roku szk.2013/2014 
Nr 6- Uchwała nr 3 w sprawie terminu dokonywania wpłat składek na RR w roku 

         szk.2013/2014 
Nr 7- Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Profilaktyki Środowiska 

         Szkolnego 
Nr 8- Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Pracy Wychowawczej 
Nr 9- Uchwała nr 6 w sprawie nie finansowania przez RR w roku szkolnym 2013/2014 opłaty 

                      za ksero arkuszy do dodatkowych egzaminów próbnych dla klas 
                                   szóstych SP oraz trzecich Gimnazjum 
 

 

Protokół sporządził                                                                Protokół zatwierdził 

Sekretarz Rady Rodziców                                          Przewodnicząca Rady Rodziców 

Edyta Mykietyńska      Pani Katarzyna Stankiewicz - Sowa                                                                                                          

 


