
PROTOKÓŁ z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z dnia 15 września 2016 r.

- Liczba obecnych na zebraniu – 31
- Uprawnionych do głosowania – 31 – przedstawiciele klas: Ia, Ib, Ic, Id, Ie, IIa, 

IIb, IIc, IIe, IIf, IIg, IIh, IIi, IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe, IIIf, IIIg, IIIh, IVa, IVb, IVc,  
IVd,  IVe, IVf, Va, Vb, Vc, Ve, VIa, VIb, VId, VIe, VIf

(Lista obecności – Zał. Nr 1 do protokołu)

Porządek Zebrania

Pierwsze  zebranie  Rady  Rodziców  Szkoły  w  roku  szkolnym  2016/2017  objął 
następujące tematy:

1. Informacja  Dyrektora  Przemysława  Jaruszki  na  temat  prac  zespołu  do  opracowania 
Planu  Wychowawczego  i  Planu  Profilaktyki.  Zespół  ma  zaplanowane  spotkania  i 
przedstawi projekt ww. dokumentów ok. 20 września.

2. Na  zebranie  przybyli  przedstawiciele  nowego  ajenta  stołówki  Szkolnej  -  firmy 
Szwajcarka. Poinformowali o zmianach dokonanych na stołówce i w kuchni: dokupieniu 
sprzętu  kuchennego,  nowej  zmywarki.  Organizacja  stołówki  i  wszystkie  problemy 
omawiane są na spotkaniach Prezesa Marcina Sikorskiego i  Dyrektor Szkoły Barbary 
Makowskiej-Opali.  W  szkole  jest  obecny  administrator  stołówki  z  ramienia  ajenta, 
w godzinach 11-15 przebywa na stołówce. Rodzice mogą przyjść na stołówkę spróbować 
obiad - czeka jeden dziennie. Dzieci z dietami mają specjalne identyfikatory oznaczające 
diety, zgłoszone nowe diety będą realizowane 2 dni po zgłoszeniu. Uruchomiono sklepik 
szkolny na pierwszym piętrze nowej części szkoły (przy windzie). Zostanie ogłoszony 
konkurs na nazwę sklepiku. Obiady można odwoływać do godziny 9:00 danego dnia na 
adres email sp82@szwajcarka.net lub sms-em 511 131 107.

3. Następnie przystąpiono do spraw formalnych:
1) Przewodniczący  Rady  Rodziców  Jacek  Kijeński  odczytał  sprawozdanie 

ustępującego Zarządu za rok szkolny 2015/2016;
2) Protokół został przyjęty w drodze głosowania. Za przyjęciem głosowali wszyscy 

obecni,  bez  głosów  przeciwnych  i  wstrzymujących.  Tym  samym  udzielono 
absolutorium ustępującemu Zarządowi;

3) Następnie wyłoniono komisję skrutacyjną w składzie:  Piotr  Misiak i  Krzysztof 
Nowak, która przeprowadziła wybory nowego Zarządu;

4) Zgłoszono kandydatów: Jacek Kijeński - na przewodniczącego, Paweł Zimiński - 
na  zastępcę  przewodniczącego,  Joanna  Jakubowska  -  na  Sekretarza,  Anna 
Perzyńska - na Skarbnika, Arkadiusz Włodarczyk - na Członka Zarządu i Ewelina 
Olender - na Członka Zarządu;

5) W wyniku głosownia został wybrany nowy Zarząd:
- Jacek Kijeński – przewodniczący
- Paweł Zimiński - zastępca przewodniczącego
- Joanna Jakubowska – sekretarz
- Anna Perzyńska – skarbnik
- Arkadiusz Włodarczyk - członek zarządu
- Ewelina Olender - członek zarządu
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6) Uchwała ogłaszająca powołanie zarządu 1/09/2016

4. Kolejnym tematem było przyjęcie sposobów rekrutacji na zajęcia dodatkowe.
1) Rada Rodziców pochyliła się na sposobami przedstawionymi przez nauczycieli:

a) Rada  Rodziców  zaakceptowała  rekrutację  na  zajęcia  powiązane 
z przedmiotami  ścisłymi  tj.  matematyka,  programowanie,  szachy  na 
podstawie testów kwalifikacyjnych;

b) Rada  Rodziców  jako  sposób  rekrutacji  na  inne  zajęcia  tj.  plastyczne, 
taneczne,  wokalne,  literackie,  gry  planszowe  itp.,  które  mają  rozwijać 
dzieci, a nie wymagają specjalnych predyspozycji, wskazała losowanie;

c) wszystkie  zajęcia,  których  rekrutacja  nie  odpowiadała  tym  sposobom 
zostały zwrócone do ponownego wyłonienia uczestników.

2) Wnioski dotyczące rekrutacji na zajęcia dodatkowe, jakie zostaną przedstawione 
Dyrekcji Szkoły:

a) giełda  zajęć  ma  na  celu  przedstawienie  zajęć  rodzicom,  a  nie  zapisy  - 
rodzice powinni się móc zapoznać z rodzajami zajęć, żeby nie zapisywać 
dzieci na wszystko co im na myśl przyjdzie;

b) same zapisy należy zorganizować elektronicznie,  tak żeby w momencie 
zapisów znane były już kryteria rekrutacyjne.

5. Rada Rodziców została zapoznana z ofertą firmy fotograficznej Comostudio przez jej 
przedstawiciela.

6. Przy  poparciu  wszystkich  obecnych  członków  Rady  Rodziców  ustalono  sposób 
głosowania drogą elektroniczną:

1) Głosowanie  zostaje  uznane  za  ważne  jeśli  wpłynie  drogą  emailową  przynajmniej 
50% głosów;

2) Na  podstawie  odpowiedzi,  jakie  spłyną  na  emaila  będzie  formułowana 
opinia/podejmowana decyzja;

3) W przypadku gdy oddane głosy nie wskażą wyraźnego stanowiska Rady Rodziców 
będzie konieczne uzyskanie opinii brakujących członków Rady.

7. Przegłosowano przyznanie finansowania nagród na mający odbyć się 23 września 
konkurs Mody Ekologicznej

8. Zebrano listę kontaktów do Członków Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 - 
emaile i numery telefonów komórkowych.

9. Zakończenie zebrania.

Protokół sporządziła:             
Joanna Jakubowska
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