Protokół nr. 2 z Plenarnego Zebrania
Rady Rodziców
Zespołu Szkół Programów Indywidualnych
w Gdańsku
Na Plenarnym Zebraniu Rady Rodziców, które odbyło się dnia 28 września 2016 r.
w Gdańsku, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło
udział 14 członków RR oraz zastępca dyrektora Zespołu Szkół p. Anna Adryjanek.
Porządek Zebrania był następujący:
1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
2. Przedstawienie porządku Zebrania.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego ustępującej Rady Rodziców z prac Rady w ubiegłym
roku szkolnym.
4. Zapoznanie członków Rady Rodziców z Regulaminem Rady Rodziców.
5. Uwagi do Regulaminu.
6. Głosowanie nad przyjęciem lub odrzuceniem Regulaminu Rady Rodziców.
7. Omówienie zasad oraz przyjęcie formy zgłaszania kandydatur i głosowania nad
wyborem Prezydium Rady Rodziców.
8. Wybór Prezydium Rady Rodziców.
9. Zgłaszanie propozycji do planu pracy Rady Rodziców oraz kalendarza zebrań.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zamknięcie obrad Plenarnego Zebrania Rady Rodziców.
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Szczegółowy przebieg Zebrania:
Na początku zebrania wybrano jednogłośnie przewodniczącego i protokolanta
Zebrania. Przewodniczącym został Marek Szymański, a protokolantem został
Stanisław Stefanowski.
Przewodniczący Zebrania przedstawił porządek Plenarnego Zebrania RR.
Przewodnicząca ustępującej Rady Rodziców Zespołu Szkół Programów
Indywidualnych Agnieszka Sulima omówiła sprawozdanie z przebiegu prac Rady
Rodziców w poprzednim roku działalności.
Przewodniczący Zebrania poinformował, że rozesłał do członków Rady Rodziców
Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Programów Indywidualnych. Rada Rodziców
zapoznała się z Regulaminem Rady Rodziców.
W ramach dyskusji nad Regulaminem Rady Rodziców poruszono sprawę
kadencyjności Rady oraz składek i funduszu Rady. Pani Alicja Olędzka przedstawiła
propozycję do części finansowej Regulaminu. Członkowie Rady Rodziców stwierdzili,
że są to znaczące uwagi i powinny znaleźć się w nowej wersji Regulaminu.
Po zakończeniu dyskusji na Regulaminem przewodniczący postawił wniosek formalny
dotyczący przyjęcia aktualnie obowiązującego Regulaminu RR.
Przewodniczący poddał ten wniosek pod głosowanie.
Głosy rozłożyły się następująco:
Za: 14 osób,
Przeciw: 0 osób,
Wstrzymało się: 0 osób.
W przedmiotowej kwestii podjęto więc Uchwałę nr 3 RR, stanowiącą załącznik nr 2.

7. Następnie przewodniczący stwierdził, że należy stworzyć zespół, który zająłby się
wprowadzeniem niezbędnych zmian do Regulaminu Rady Rodziców. Członkowie
Rady Rodziców zgodzili się w tej kwestii z przewodniczącym.
8. Następnie rozpoczął się proces wyboru Prezydium Rady Rodziców.
Przewodniczący przedstawił różne formy głosowania i zgłaszania kandydatur do
Prezydium.
Wybrano formę wyborów bezpośrednich polegającą na wskazywaniu kandydatów do
pełnienia konkretnych funkcji w Prezydium Rady Rodziców.
9. Przewodniczący Zebrania zaproponował Agnieszkę Sulimę na przewodniczącego Rady
Rodziców, Stanisława Stefanowskiego na sekretarza Rady oraz Alicję Olędzką na
skarbnika Rady.
Agnieszka Sulima zaproponowała Marka Szymańskiego na przewodniczącego Rady
Rodziców. Ze względu na częste wyjazdy Marek Szymański odmówił i zgodził się
kandydować na funkcję zastępcy przewodniczącego Rady.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził więc głosowanie dotyczące wyboru Prezydium Rady
Rodziców.
Głosy rozłożyły się następująco:
Za: 14 osób,
Przeciw: 0 osób,
Wstrzymało się: 0 osób.
W przedmiotowej kwestii podjęto więc Uchwałę nr 4, stanowiącą załącznik nr 3.
10. W następnej kolejności członkowie Rady Rodziców rozpoczęli zgłaszanie propozycji
do planu pracy Rady Rodziców oraz kalendarza Zebrań.
Stwierdzono jednogłośnie, że Rada Rodziców powinna nawiązywać lepszą
współpracę ze wszystkimi organami szkolnymi.
Zaproponowano, aby zapraszać Dyrekcję, przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz
Samorządu Uczniowskiego na zebrania Rady i w ramach zebrań Rady wydzielić czas
na spotkanie z zaproszonymi gośćmi.
11. W następnej kolejności Przewodniczący odczytał dedykowaną przez Gdańskie Forum
Rad Rodziców publikację „Jak efektywnie prowadzić Zebrania Rady Rodziców”.
12. Poza kończeniu dyskusji Rady nad w/w publikacją przewodniczący poprosił panią
wicedyrektor o rozpatrzenie możliwości technicznych, aby na stronie internetowej
Zespołu Szkół pojawiła się zakładka dotycząca Rady Rodziców oraz o założenie adresu
e-mail Rady Rodziców.
13. Propozycje dot. współpracy RR ze wszystkimi organami szkoły oraz dot. zakładki RR
na stronie internetowej szkoły, a także o skierowanie do Dyrekcji wniosku
zawierającego te propozycje zostały poddane pod głosowanie.
Głosy rozłożyły się następująco:
Za: 14 osób,
Przeciw: 0 osób.
Wstrzymało się: 0 osób.
W przedmiotowej kwestii podjęto więc Uchwałę nr.5, stanowiącą załącznik nr 4.
14. Po tym przedyskutowano terminy spotkań Rady Rodziców.
Ustalono generalną zasadę, że będą to czwartki po 20-tym dniu miesiąca o godz.
18:00.
Ustalono następujące terminy spotkań Rady:
27.10,
01.12 – zatwierdzenie Regulaminu Rady Rodziców,
23.02,

27.04,
25.05.
15. Następnie, w nawiązaniu do dyskusji związanej ze sprawozdaniem Przewodniczącego
ustępującej Rady Rodziców z prac Rady, zastępca dyrektora pokazała Radzie
najważniejsze dokumenty regulujące sposób życia szkoły i wskazała, że są one
dostępne w witrynie internetowej Zespołu Szkół.
Są to dokumenty:
- Deklaracja Nauczycieli i Uczniów,
- Regulamin Porządkowy.
16. W dalszej kolejności dyskusji nad Planem Pracy Rady Rodziców w najbliższym roku
działalności przewodniczący stwierdził, że dobrze by było skonsultować to z dyrekcją
oraz ustosunkować się do planu zaproponowanego na zebraniu w dniu 21.09.br przez
p. Dyrektora.
Wskazano także na dwa ważne wydarzenia w życiu szkoły:
- 14.10.16 – Dzień Edukacji Narodowej,
- w następnym roku konferencja „Inteligencje wielorakie”,
Wicedyrektor Zespołu Szkół zaprosiła przedstawicieli Rady Rodziców na Dzień
Edukacji Narodowej.
17. Później Przewodniczący zaproponował stworzenie zespołów:
a) ds. opracowania Regulaminu Funduszu Rady Rodziców.
Wyłoniono skład zespołu:
- Alicja Olędzka,
- Bogdan Ołdakowski;
b) ds. wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz utworzenia Regulaminu Wyborów do
Rady Rodziców.
Wyłoniono skład zespołu:
- Marek Szymański,
- Agnieszka Sulima.
18. W następnej kolejności Marek Szymański zwrócił się do pani wicedyrektor z
wnioskiem, aby pierwsze zebranie rodziców uczniów w nowym roku szkolnym, na
którym są wyłaniani kandydaci do Rady Rodziców było zebraniem klasowym, celem
właściwego (proporcjonalnego) reprezentowania poszczególnych klas w składzie
Rady Rodziców. Wniosek zostanie ujęty w zmianach do Regulaminu RR. Wicedyrektor
przyjęła ten wniosek do rozpatrzenia.
19. Potem Przewodniczący zaproponował wyznaczenie osoby ds. analizowania maili od
rodziców. Agnieszka Sulima zaproponowała Stanisława Sylwestrowicza. Członkowie
Rady zgodzili się na taką propozycję a następnie pan Sylwestrowicz ją zaakceptował.
20. W dalszym ciągu Zebrania Rada omówiła sposób komunikowania się z rodzicami:
a) Agnieszka Sulima zaproponowała „Stoliczek RR” w dniu Zebrania Rodziców,
b) stwierdzono konieczność poinformowania rodziców o adresie mailowym Rady
Rodziców. Wybrano następujące formy:
- SMS od wychowawców do rodziców,
- wysłanie adresu mailowego e-mailem do rodziców.
21. Następnie omówiono ufundowanie upominku na Dzień Edukacji Narodowej.
Ustalono, że będzie to tort. Do wykonania tortu zgłosiła się Jolanta Barton.
Pani Jolanta Barton wyraziła także chęć obecności na tej uroczystości.
Drugą osobą, która wyraziła chęć obecności na Dniu Edukacji Narodowej, była pani
Grażyna Wajman. Pozostałe osoby rozpatrzą udział wg własnego harmonogramu
zajęć.

22. Rada Rodziców zajęła się następnie dyskusją nad funduszem Rady.
Przede wszystkim stwierdzono, że należy poinformować rodziców o tym funduszu,
gdyż nie wszyscy rodzice o nim wiedzą. Mile widziane byłyby cegiełki wykupywane
przez rodziców.
Stwierdzono, że fundusz Rady Rodziców przeznaczony byłyby na potrzeby Rady
Rodziców, na wspieranie działań szkoły, na wsparcie projektów np. edukacyjnych, itp.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim może pokazać celowość i sposoby
wydatkowania tych pieniędzy.
23. Na zakończenie Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i
zamknął Zebranie.

…………………………………………………….
Protokolant Zebrania

…………………………………………………….
Przewodniczący Zebrania

