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Ustalenia wstępne: „Rada Rodziców” zwana dalej „RR”, „Głosowanie” czynność 

dokonania jawnych wyborów poprzez podniesienie ręki, w skład Komisji wchodziły 

Panie Dyr. Szkoły mgr Danutę Nowakowską – Bartłomiejczyk oraz Vice-Dyrektor, mgr 

Annę Kalicką. 

1. Po przywitaniu Rodziców na zebraniu Pani Dyrektor poprosiła dotychczasowe 

Prezydium RR o przedstawienie sprawozdania z działalności ubiegłorocznej. 

Następnie głosowano nad udzieleniem absolutorium oraz przedłużeniem 

mandatu na następną kadencję na rok szkolny 2019/2020. W głosowaniu brało 

udział 23 osoby, 20 było „za” 3 osoby się wstrzymały. 

Ustępujące Prezydium RR zobowiązało się sprawozdanie finansowe za zeszły 

rok umieścić na stronie internetowej szkoły. 

2. Rozpatrzono następnie instrukcje w sprawie organizacji wycieczek. 

Wniesiono, iż Faktura będzie wpływać do Rady Rodziców, która ze składek 

celowych opłaci wycieczkę. Podmiotem organizacyjnym wycieczek jest Szkoła. 

Umowa dotycząca wycieczki musi być podpisana przez rodziców/opiekunów. 

(wniosek w tym temacie wyraziła Pani adwokat). Odbyło się głosowanie za 

przyjęciem tej formy organizacji głosowało 23 osoby, sprzeciwu brak. 

3. Następnie omówiono program wychowawczo – profilaktyczny. Słowo wstępnie 

wypowiedziała Pani Dyrektor, zaś całość zamysłu określiła Pani Psycholog. 

Głosowanie za przyjęciem niniejszego dokumentu „za” 23 osoby” sprzeciw brak. 

4. Poruszono kwestię ochrony mienia jak i wizji lokalnej przeprowadzonej przez 

Straż Miejską w szkole. 

5. Przedstawiono wyniki ankiet w sprawie mundurków w szkole. W ankietach brało 

udział 405 rodziców (z wyjątkiem klas „0” i „I” a kolejne 100 osób nie brało 

udziału w głosowaniu) za mundurkami było 136 osób, przeciw 250 a wstrzymało 

się 19 osób. Spowodowało to potrzebę uchwalenia zmian w statucie szkoły. Za 

głosowało 18 osób, przeciw 5.  

6. Wolne wnioski. 

- stwierdzono potrzebę propagowania RR w klasach. 

-omówiono aspekt szafek w szkole (brak miejsca). 

-omówiono podział klas na grupy w językach obcych (musi być minimum 26 os). 

-omówiono ewentualność organizowania kiermaszu w szkole (bardzo 

problematyczna). 

-omówiono kwestię ubezpieczenia uczniów. 

-wskazano na jubileusz 85-lecia szkoły i propozycję zakupu tablicy 

interaktywnej. 

 

Sprawozdanie sporządził: dr inż. Miłosz Huber, członek RR z ramienia Ib. 


