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IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WARSZAWIE 

 

W dniu 28 września 2020 r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 

2020/2021. 

 

Zebranie otworzyła p. Dyrektor Iwona Stępniak, która powitała zgromadzonych. 

Sporządzona została lista obecności. 

 

Głos zabrał ustępujący Przewodniczący Rady - Paweł Baltaza, który przedstawił porządek 

dzisiejszego spotkania. 

Z-ca Przewodniczącego Jan Bartold omówił sprawozdanie finansowe z działalności Rady w roku 

szkolnym 2019/2020. Uczestnikom spotkania przedstawiona została porównawcza analiza 

finansowa rok do roku oraz analiza planu finansowego. 

Paweł Baltaza przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w minionym roku 

szkolnym. 

 

Przystąpiono do wyborów członków nowej Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021. 

Zgłoszono kandydata na Przewodniczącego RR, który wyraził zgodę na kandydowanie.  

Rozdano karty do głosowania. Komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów potwierdziła,  

że Pan Paweł Baltaza jednogłośnie został wybrany Przewodniczącym Rady Rodziców w roku 

szkolnym 2020/2021. 

 

Paweł Baltaza na wiceprzewodniczących zaproponował: Jana Bartolda, Grzegorza Makówkę  

i Katarzynę Zendel. Rozdano karty do głosowania. Po przeliczeniu głosów komisja skrutacyjna 

poinformowała, że kandydaci zaproponowani przez Przewodniczącego jednogłośnie zostali 

wybrani na Zastępców Przewodniczącego. 

 

Na funkcję Skarbnika została zaproponowana kandydatura Marty Wróblewskiej.  

Na Sekretarza zgłoszona została kandydatura Michała Senatora i Artura Zawiszy. 

Komisja skrutacyjna po przeliczeniu głosów ogłosiła, że Pani Marta Wróblewska została wybrana 

na Skarbnika Rady, zaś Sekretarzem Rady został wybrany Pan Artur Zawisza. 

Na tym zakończono wybory do Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021. 

 

Przeprowadzono głosowanie nad uchwałą wskazującą osoby uprawnione do dysponowania 

środkami finansowymi Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym. 

Jednogłośnie wybrano Pawła Baltaza, Jana Bartolda i Martę Wróblewską. 

 

Pani Dyrektor Iwona Stępniak przedstawiła program wychowawczo-profilaktyczny szkoły na 

bieżący rok szkolny. Przy jednym głosie wstrzymującym się i pozostałymi „za” program został 

przyjęty. 

 

Pani Dyrektor przedstawiła informację dotyczącą postępu prac związanych z rozbudową szkoły. 

 

Przewodniczący przedstawił propozycję harmonogramu spotkań Rady Rodziców w roku 

szkolnym 2020/2021. Kolejne spotkanie zaplanowano na 12.10.2020 r., godz. 17:30. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 


