SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
10 WRZESIEŃ 2015
Spotkanie rozpoczęło się od powitania nowych członków Rady Rodziców przez panią
dyrektor Gabrielę Rojek.
Następnie pani wicedyrektor Maria Żemojtel przedstawiła założenia Programu
Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły. Jeden z członków Rady Rodziców zaproponował,
by w realizację tematyki związanej z bezpieczeństwem bardziej zaangażować Straż Pożarną.
Rada Rodziców jednogłośnie uchwaliła Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły.
Po głosowaniu przystąpiono do wyborów prezydium Rady Rodziców. Jednogłośnie
wybrano skarbnika w osobie pani Krystyny Leśniewskiej i sekretarza w osobie Izabelli
Bodnar.
Zgłoszono 3 kandydatów do funkcji przewodniczącego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej:
W głosowaniu tajnym przewodniczącym Rady Rodziców został pan Karol Skibiński, zastępcą
Pani Wioletta Borys – Stachowiak.
Przedstawiciele klasowych Rad Rodziców Gimnazjum nr 2 zgłosili 3 kandydatów do funkcji
przewodniczącego.
W głosowaniu tajnym przewodniczącą Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 została pani Arleta
Masiakowska, zastępcą pani Ewa Skuza.
Następnie Rada Rodziców ustaliła:
- kwotę przeznaczoną na upominki dla uczniów klas I SP z okazji pasowania – 300 złotych dla
klasy,
- termin kolejnego spotkania Rady Rodziców – 01.10.2015 r. o godz 17:30
- składki na komitet rodzicielski:
65 złotych – jedno dziecko w Zespole Szkół,
45 złotych – dwoje dzieci w Zespole Szkół,
35 złotych – troje i więcej dzieci w Zespole Szkół,
- podział składek:
60 % do dyspozycji szkoły,
40 % do dyspozycji klasy,
- termin wpłat na komitet rodzicielski – do końca I okresu,
- nagrody dla klas, które będą miały najwięcej wpłat na komitet rodzicielski w wysokości 100
złotych (osobno w SP i Gimnazjum).
Pani dyrektor Gabriela Rojek przypomniała, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej mogą napisać wniosek o niepłacenie składki na komitet rodzicielski do klasowych
Rad Rodziców. Pozytywnie rozpatrzony wniosek spowoduje nie naliczanie braku składek dla
klasy. Rada Rodziców procentowo oblicza składki opłacone na szkolną RR (60% składek)

Następnie pani dyrektor przedstawiła informację dotyczącą ubezpieczenia uczniów.
prezydium ubiegłorocznej Rady Rodziców na posiedzeniu 31.09.2015 roku wybrało ofertę
firmy Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA
Pani dyrektor omówiła również kwestię podręczników dotowanych dla klas IV i
opóźnień w doręczeniu przesyłki od dystrybutora.
Na zakończenie pani Rojek życzyła udanej współpracy i zaangażowania w bieżącym
roku szkolnym.

