Zawonia, dnia 29 września 2016 roku.
Protokół z zebrania plenarnego Rady Rodziców
przy Zespole Szkół w Zawoni
z dnia 29 września 2016 roku
W dniu 29 września 2016 roku w Zawoni odbyło się zebranie plenarne Rady
Rodziców przy Zespole Szkół w Zawoni (zwanej w dalszej części protokołu RR). W zebraniu
udział wzięło łącznie 17 osób. (załącznik nr 1 – lista obecności).
Obrady RR otworzyła Pani Magdalena Szulga-Żak przedstawiając proponowany porządek
zebrania.
Porządek zebrania plenarnego RR.
Wybór przewodniczącego i protokolanta (w głosowaniu jawnym).
Przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem ewentualnych propozycji zmian.
Informacja Przewodniczącej Rady Rodziców o działalności RR w roku 2015/2016.
Określenie trybu głosowania podczas zebrania plenarnego w dniu 29-09-2015r.
Zapoznanie uczestników obrad z prawami oraz obowiązkami Prezydium oraz Komisji
Rewizyjnej Rady Rodziców.
6. Określenie liczebności Prezydium RR i jej Komisji Rewizyjnej.
7. Powołanie Komisji skrutacyjnej
8. Zgłoszenie kandydatów do Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej
9. Przeprowadzenie wyboru do Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej RR.
10. Uchwalenie Programu Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego Dla Szkoły
Podstawowej oraz Gimnazjum.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu RR lub powołania grupy
członków RR w celu opracowania nowego regulaminu RR.
12. Ustalenie wysokości składki na Komitet Rodzicielski
13. Wolne wnioski
14. Zakończenie zebrania
1.
2.
3.
4.
5.

Przebieg zebrania
Ad.1/ wybór przewodniczącego i protokolanta:
Na przewodniczącą zebrania zgłoszono Magdalenę Szulgę-Żak, na protokolanta zgłoszono
Grzegorza Derelę. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie wybrano przedstawione
kandydatury – na przewodniczącą Magdalenę Szulgę-Żak, na protokolanta Grzegorza
Derelę
Ad.2/ przyjęcie porządku obrad
Proponowany porządek zebrania poddano głosowaniu i przyjęto go jednogłośnie bez uwag.
Ad. 3/ przedstawienie informacji o działalności RR w roku ubiegłym
Przewodnicząca RR Magdalena Szulga-Żak przedstawiła obecnym sprawozdanie z
działalności RR w roku szkolnym 2015/2016, omawiając zrealizowane projekty oraz stan
finansowy.
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Ad.4/ Określenie trybu głosowania
Jednogłośnie podjęto decyzję o jawnym trybie głosowania.
Ad5./ Zapoznanie uczestników obrad z prawami oraz obowiązkami
Grzegorz Derela w kontekście wyborów nowych władz RR zapoznał obecnych z prawami
oraz obowiązkami Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.
Ad.6/ Określenie liczebności Prezydium RR i jej Komisji Rewizyjnej
Jednogłośnie zadecydowano, że wszystko odbędzie się z obowiązującym Regulaminem RR
Ad.7/ powołanie komisji skrutacyjnej
W związku z wyborem jawnego trybu głosowania zrezygnowano z powołania komisji
skrutacyjnej, liczenia głosów będzie dokonywała przewodnicząca zebrania.
Ad.8/ zgłoszenie kandydatów
Przewodnicząca zwróciła się do zebranych o zgłaszanie kandydatur. Z sali przedstawiono
następujące kandydatury:
- do Prezydium RR:
- Magdalena Szulga-Żak
- Przewodnicząca,
- Anna Szatanik
- Wiceprzewodnicząca,
- Piotr Wątroba
- Skarbnik,
- Grzegorz Derela
- Sekretarz.
- do Komisji Rewizyjnej:
- Aneta Kuzan
- Przewodnicząca,
- Mirosław Koch
- Członek,
- Anna Strus
- Członek.
Na wezwanie Przewodniczącej do zgłaszania dalszych kandydatur padł wniosek formalny o
zamkniecie listy. Wniosek został przegłosowany i przyjęty jednomyślnie. Przewodniczący
zamknął listę.
Ad.9/ wybory do Prezydium i Komisji Rewizyjnej
Osoby zgłoszone wyraziły zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca ponownie przedstawiła
listę kandydatów i poddała pod głosowanie. W głosowaniu jawnym jednogłośnie poparto
zaproponowane kandydatury. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały o powołaniu
Prezydium i Komisji Rewizyjnej RR. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Ad.10/ uchwalenie Programu Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego Dla Szkoły
Podstawowej oraz Gimnazjum
Pani Dyrektor Agnieszka Andruszczak przedstawiła główne założenia Programów. Następnie
zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o wydaniu pozytywnej opinii dotyczącej Programu
Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego Dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.
Ad.11/ zatwierdzenia regulaminu RR
Jednogłośnie podjęto decyzję o zatwierdzeniu aktualnie obowiązującego Regulaminu RR.
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Ad.12/ ustalenie wysokości składki na „Komitet Rodzicielski”
Ustalono, że sugerowana wysokość dobrowolnej składki na „komitet” RR w obecnym roku
wynosić będzie 30 zł. Zasady zbierania, rozliczania oraz konkurs pozostaną bez zmian w
stosunku do roku ubiegłego.
Ad.13/ wolne wnioski
Obecni na zebraniu rodzice poruszyli następujące tematy:
- lepszego wykorzystania i dostępu w godzinach pozalekcyjnych do sali gimnastycznej,
- organizacji imprezy Dzień Rodziny – zaproponowano termin 3 czerwca 2017r.
- zabezpieczenie i naprawa dziury w siatce oddzielającej boisko do siatkówki plażowej od
„orlika”
- poparcia starań o pozyskanie działek i budowę dużego boiska sportowego w pobliżu
szkoły,
- założenia konta RR na fb,
- podziękowania dla Posła Na Sejm RP Piotra Babiarza za podarowanie kompletnych
wyprawek szkolnych dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.

Na tym zebranie zakończono.

Załączniki do protokołu:
1/ – lista obecności,
2/ – uchwały podjęte na zebraniu założycielskim:
● uchwała nr 1/2016/RR o wyborze członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
● uchwała nr 2/2016/RR o wydaniu opinii w sprawie Programu Profilaktyki i Programu
Wychowawczego

Przewodnicząca

Protokolant zebrania

Magdalena Szulga-Żak

Grzegorz Derela
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