Protokół
z inauguracyjnego posiedzenia Rady Rodziców
w dniu 26.09.2018 r.
1. Przewodniczący ustępującej Rady Rodziców Pan Paweł Baltaza otworzył posiedzenie,
powitał zebranych i przedstawił jego planowany przebieg;
2. Ustępujący przewodniczący odczytał listę członków Rady wyłonionych z trakcie zebrań
w oddziałach. Każda z osób miała możliwość przedstawienia się i dokonania krótkiej
autoprezentacji;
3. Ustępujący przewodniczący poprosił o zabranie głosu wicedyrektor Panią Ewę Wawrzyniak,
która powitała zebranych i odczytała list od Pani Dyrektor Iwony Stępniak;
4. Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Bomba, kierownik świetlicy, która podziękowała
ustępującej radzie za zakup sprzętu, przedstawiła sytuację w świetlicy i życzyła dalszej,
dobrej współpracy;
5. Dotychczasowy Skarbnik, Pan Jan Bartold przedstawił sprawozdanie finansowe za ubiegły
rok szkolny i odpowiadał na pytania, głównie nowopowołanych członków rady;
6. Ustępujący przewodniczący Paweł Baltaza przedstawił nową komendantkę Szczepu Rodło
phm. Juliannę Rutkowską, która podziękowała za wsparcie finansowe Rady Rodziców
i czynne zaangażowanie Pana Krzysztofa Maryla w prace remontowe w magazynie
harcerzy. Ponadto przedstawiła plan działania szczepu w obecnym roku szkolnym. Wyraziła
też nadzieję, że ta dobra współpraca będzie trwała nadal;
7. Ustępujący przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
w roku szkolnym 2017/18 oraz w okresie wakacji i po rozpoczęciu nowego roku szkolnego,
do dnia zakończenia kadencji;
8. Ustępujący przewodniczący, p. Paweł Baltaza zarządził przeprowadzenie wyborów do
prezydium w nowej kadencji, jednocześnie poinformował zebranych, że sam nie będzie
ubiegał się o jakąkolwiek funkcję w nowym prezydium;
9. Powołano komisję skrutacyjną w składzie:
• Pani Daria Widawska
• Pan Paweł Witecki
10. Ustalono, że uprawnionych do głosowania jest 21 osób;
11. Ustępujący przewodniczący zgłosił i zarekomendował Radzie kandydaturę Pana Marka
Kisilowskiego na nowego przewodniczącego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono;
12. W tajnym głosowaniu Pan Marek Kisilowski uzyskał 19 głosów i tym samym objął funkcję
Przewodniczącego Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/19;
13. Pan Paweł Baltaza złożył gratulacje i przekazał formalnie nowowybranemu
Przewodniczącemu Rady prowadzenie dalszej części posiedzenia;
14. Przewodniczący, Pan Marek Kisilowski przejął prowadzenie posiedzenia i zaproponował

kandydatury do prezydium:
Panu Janowi Bartoldowi, na stanowisko wiceprzewodniczącego RR
Panu Grzegorzowi Makówce, na stanowisko wiceprzewodniczącego RR
Pani Katarzynie Zendel, na stanowisko wiceprzewodniczącej RR
Pani Marcie Wróblewskiej, na stanowisko skarbnika RR
Pani Elżbiecie Majewskiej, na stanowisko sekretarza RR.
Wszyscy kandydaci, z wyjątkiem Pani E. Majewskiej, wyrazili zgodę kandydowania
na w.wym. funkcje. Pani E. Majewska odrzuciła propozycję i zgłosiła, że chce kandydować
na stanowisko wiceprzewodniczącej RR. Innych kandydatur nie zgłoszono;
15. Wobec braku chętnych do objęcia funkcji sekretarza próbowano ustalić zakres jego
obowiązków, który byłby mniejszy, niż to wynika z Regulaminu RR. Z powodu braku
rozstrzygnięcia zgłoszono wniosek o przełożenie wyboru na kolejne posiedzenie RR.
W głosowaniu jawnym, zarządzonym przez przewodniczącego, wniosek przyjęto
jednogłośnie;
16. W wyniku tajnego głosowania zarządzonego przez przewodniczącego, ustalono,
że w prezydium będzie czworo wiceprzewodniczących;
17. W tajnym głosowaniu wyłoniono następujący skład prezydium:
• Wiceprzewodniczący Pan Jan Bartold - 19 głosów
• Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Zendel - 18 głosów
• Wiceprzewodniczący Pan Grzegorz Makówka - 17 głosów
• Wiceprzewodnicząca Pani Elżbieta Majewska - 14 głosów
• Skarbnik Pani Marta Wróblewska - 21 głosów
18. Dyskusja nad przyjęciem programu profilaktyczno-wychowawczego na bieżący rok
szkolny, który zgodnie z przepisami prawa Rada Rodziców powinna przyjąć do końca
września. Po zapoznaniu się z uwagami zebranych, przewodniczący zarządził głosowanie
jawne, w wyniku którego, stosunkiem głosów 14 do 5, przyjęto dokument z uwagami
(warunkowo);
19. Podjęto uchwałę ws. osób upoważnionych do dysponowania środkami Rady Rodziców.
Zgodnie z nią są to:
• Przewodniczący Pan Marek Kisilowski
• Skarbnik Pani Marta Wróblewska
• Wiceprzewodniczący Pan Jan Bartold;
20. Inne tematy poruszone w trakcie posiedzenia:
• możliwość zakupu z funduszu RR drugiego kompletu podręczników dla wszystkich
uczniów szkoły;
• możliwość zastąpienia reprezentanta danej klasy przez inną osobę z trójki klasowej,
z prawem do głosowania, na podstawie pisemnego upoważnienia;

Na tym posiedzenie zakończono.

