PROTOKÓŁ nr 1/2017/2018
z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w
Gdyni w dniu 14 września 2017 roku
1 Posiedzenie zwołane zgodnie z regulaminem:
2

TAK

NIE

Stwierdzam quorum: TAK
Ustawowy skład Rady Rodziców - 24

Obecni 18

Nieobecni 6

Przyjęty porządek posiedzenia:

3

4

1. Otwarcie posiedzenia (dyrektor szkoły).
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia. Zapoznanie z przepisami oświatowymi
dotyczącymi wyboru RR w szkole (dyrektor szkoły).
3. Przeprowadzenie wyborów przewodniczącej Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018.
4. Przeprowadzenie wyboru sekretarza RR.
5. Przeprowadzenie wyboru skarbnika RR.
6. Przeprowadzenie wyboru komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu programu wychowawczo-profilaktycznego.
8. Pytania otwarte do Pani Dyrektor.
9. Sprawy bieżące.
10. Termin kolejnego zebrania.
Ad. 1. Otwarcie pierwszego posiedzenia Rady Rodziców zwołanego zgodnie z Regulaminem w
terminie od 14 września dokonała dyrektor szkoły Ewa Podedworna-Górecka.
Powitała przedstawicieli Rad Oddziałowych.
Ad. 2. Dyrektor przypomniała o obowiązku przewodniczenia pierwszemu w roku szkolnym posiedzeniu
Rady Rodziców do czasu wybrania przewodniczącego. Przedstawiła porządek zebrania, który
zatwierdzono. Wskazała na podstawę prawną wyboru Rady Rodziców.
Ad. 3. Dyrektor przystąpiła do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Rodziców. Przyjęła
od zebranych zgłoszenia kandydatur i ich zgody. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i policzeniu
głosów, podała wynik.
Wybrano na przewodniczącą Rady Rodziców Iwonę Hewelt – 18 głosami
Ad. 4-6. Przeprowadzono następnie 2 oddzielne wybory na sekretarza i skarbnika Rady Rodziców. W
głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki wybrano za uprzednią zgodą spośród zgłoszonych
kandydatur:
Sekretarz RR Adriannę Sierzputowska - liczbą głosów 18
Skarbnika RR Elżbietę Jeziuk – liczbą głosów 18
W celu bieżącego kierowania Radą Rodziców w okresie między zebraniami powołano prezydium Rady
Rodziców. W skład jego weszli: przewodniczący, sekretarz oraz skarbnik.
W jawnych wyborach powołano Komisję Rewizyjną w składzie :
Gabriela Murglin
Piotr Mieczan
Dorota Kamińska
Na wszystkich głosowaniach obecnych było 18 osób.
Ad. 7.
Przedstawienie projektu programu wychowawczo-profilaktycznego.
Zostało przeprowadzone głosowanie dot. zatwierdzenia przez RR projektu programu w formie
elektronicznej.
Głosowało: ZA – 18, PRZECIW – , WSTRZYMAŁO SIĘ –
Ad. 8.
Pytania otwarte do Pani Dyrektor zadawane przez przedstawicieli klas:
- dot. wyposażenia sal fizycznej i chemicznej,
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- dot. remontu szatni
- dot. lekcji geografii,
- dot. odbierania dzieci ze świetlicy i pilnowania bezpieczeństwa dzieci poprzez legitymowanie osób
odbierających dzieci,
- dot. wchodzenia rodziców na teren szkoły w chwili odbierania dzieci po lekcjach (dot. dzieci
młodszych klas),
- dot. programu UM „Monitorowanie wychodzenia dzieci ze szkół” na zasadzie kart identyfikacyjnych
przy drzwiach wejściowych.

Ad. 9.

1. Podsumowanie finansowe poprzedniego roku szkolnego.
2. Ustalenie terminu zebrań RR na rok szkolny 2017/2018 – 1 zebranie co 2 miesiące- pierwszy
3.
4.
5.

6.

7.

wtorek miesiąca.
Głosowało : ZA – 18; PRZECIW - ; WSTRZYMAŁO SIĘ –
Praca nad nową formą podań o wsparcie z funduszy Rady Rodziców – praca w toku.
Skrzynka RR – umieszczenie skrzynki w Szkole na uwagi, sugestie, pomysły i wszelkich
zgłoszeń do RR.
Wprowadzenie co miesięcznych tematycznych Kawiarenek szkolnych wg harmonogramu.
Propozycja z podziałem procentowym :
40% uzbieranej kwoty na RR
60% uzbieranej kwoty na klasę.
Głosowało : ZA – 18; PRZECIW - ; WSTRZYMAŁO SIĘ –
Wpłaty na RR – 1 dziecko – 50,00 zł rocznie;
2 dzieci – podzielone 50,00 zł na połowę (podzielona wpłata wpływa do 2 klas)
3 dzieci i więcej– podzielone 50,00 zł na liczbę dzieci w szkole
Głosowało : ZA – 18; PRZECIW - ; WSTRZYMAŁO SIĘ –
Imprezy całoroczne:
a) Ustalenie terminu corocznej imprezy „Świętem Dyni” w dniu 31 października 2017 roku
b) Planowanie imprezy Andrzejkowej
Bez głosowania.

8. Rozpatrzenie wniosków nauczycieli o dofinansowanie:
a) Wniosek Pana Dyrektora Mariusza Żelechowskiego o dofinansowanie w kwocie 1.000 zł do
wyposażenia sali chemicznej
ZA – 18 ; PRZECIW – ; WSTRZYMAŁO SIĘ – brak
Ad.6.
Termin kolejnego zebrania RR przewidziano na dzień 7 listopada 2017 roku godz. 17.30
Bez głosowania.
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Załącznik do protokołu:
1. Lista obecności.
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Protokół zawiera ponumerowane strony.
Protokołował:

Przewodniczący Rady Rodziców:
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Podpis: Adrianna Sierzputowska

Podpis: Iwona Hewelt
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