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Na Zebraniu Rady Rodziców, które odbyło się dnia 21 września 2016 r. w Gdańsku, zgodnie z listą obecności,
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło udział 11 przedstawicieli do RR oraz dyrektor OLPI Piotr
Bogdanowicz i nauczyciel OLPI Katarzyna Bogdanowicz.
Porządek Zebrania był następujący:
1. Obrady otworzył dyrektor OLPI Piotr Bogdanowicz, który krótko przedstawił szkołę, proponowany porządek
dzienny zebrania i poprosił wszystkich członków Rady Rodziców o krótkie przedstawienie siebie oraz o krótką
wypowiedź na temat: dlaczego wybraliśmy tę szkołę, czy szkoła spełnia nasze nadzieje i czym chcę się zająć w
Radzie Rodziców.
2. Po szczegółowym przedstawieniu się członków Rady Rodziców wybrano jednogłośnie przewodniczącego i
protokolanta Zebrania. Przewodniczącym został Marek Szymański, a protokolantem został Stanisław
Stefanowski.
3. Przewodniczący przeczytał porządek obrad.
4. Przewodniczący przedstawił zaproponowany przez Dyrektora kalendarz prac Rady Rodziców na rok
2016/2017 oraz poinformował, że Rada Rodziców może wprowadzać zmiany do tego kalendarza.
Przewodniczący zaproponował, aby dać sobie czas na przemyślenie tego kalendarza i żeby zająć się tym na
kolejnym spotkaniu Rady.
5. Przewodniczący przedstawił podstawowe zadania Prezydium Rady Rodziców.
6. Przewodniczący postawił wniosek formalny, aby Plenarne Zebranie Rady Rodziców odbyło się 28 września
2016 roku, na którym zostanie wybrane Prezydium Rady Rodziców oraz zostanie przedyskutowany Regulamin
Rady Rodziców.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.
Głosy rozłożyły się następująco:
Za: 10 osób,
Przeciw: 1 osoba,
Wstrzymało się: 0 osób.
W przedmiotowej kwestii podjęto więc Uchwałę nr 1 stanowiącą załącznik nr 2.
7. Następnie przewodniczący poprosił członków Rady Rodziców o przygotowanie na najbliższe posiedzenie
Rady swoich propozycji co zamierzają robić w ramach działalności Rady Rodziców.
8. Dyrektor Bogdanowicz zabrał głos na temat punktu 1 kalendarza: czy szkoła może pomóc w wychowaniu
naszych dzieci. Poprosił Radę o pomysły dotyczące tej dziedziny działalności szkoły.
Ze strony Rady padła propozycja warsztatów/szkoleń dla rodziców (np. z psychologiem).
Jeden z członków Rady zapytał o dostęp psychologa w szkole.
9. W następnej kolejności omówiona została sprawa obiadów – ew. ich zmiana, aby obiady były bardziej
zbilansowane i zdrowe.

Członek Rady Rodziców Sebastian Zieliński postawił wniosek formalny nr 2, aby zrobić przetarg na firmę
cateringową.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.
Głosy rozłożyły się następująco:
Za: 11 osób,
Przeciw: 0 osób,
Wstrzymało się: 0 osób.
Ustalono, że Rada Rodziców ma wytypować zespół do rozstrzygnięcia przetargu.
W przedmiotowej kwestii podjęto więc Uchwałę nr 2 stanowiącą załącznik nr 3.
10. Na zakończenie Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął Zebranie.
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