PROTOKÓŁ Nr 1/2017/2018
PLENARNEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZEBRANIA RADY RODZICÓW
Z DNIA 17.10.2017

Działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr
256, poz. 2572, z późn. zm) oraz rozdziału V § 7 ust. 6 Regulaminu Rady Rodziców,
Rada Rodziców postanawia, co następuje:
•

na Zebranie przybyło 16 przedstawicieli klas (reprezentujący wszystkie oddziały Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego w Bogatynia),
• na przewodniczącą zebrania wybrano Panią Piekarską Edytę
• na sekretarza zebrania wybrano Panią Samborską Gabrielę
• do składu komisji wyborczej wybrano następujące osoby:
- Krawczyk Grzegorz
- Cichosz Jolanta
- Kucal Arleta
• przeprowadzono wybory do Prezydium RR.
Do Prezydium RR zgłoszono lub zaproponowano następujące osoby:
- Kucal Arleta
- Grzegorz Tyszkiewicz
- Aneta Sadowska-Janiak
- Jolanta Cichosz
- Grzegorz Krawczyk
Wszystkie zgłoszone lub zaproponowane osoby uzyskały wymagalną ilość głosów w tajnym głosowaniu.
Skład Prezydium Rady Rodziców zgodnie z Uchwałą nr 1/2017-2018 ustawiającą wybór nowego składu Rady
Rodziców przedstawia się następująco:
Przewodniczący : Grzegorz Tyszkiewicz
Zastępca Przewodniczącego: Grzegorz Krawczyk
Skarbnik: Aneta Sadowska-Janiak
Sekretarz: Arleta Kucal
Członek : Jolanta Cichosz
• Skład Komisji Rewizyjnej, preliminarz wydatków na rok 2017/2018, plan pracy Rady Rodziców na rok
szkolny 2017/2018 zostanie omówiony na następnym zebraniu RR.
• Omówiono wstępnie plan pracy RR w roku szkolnym 2017-2018.
• Podjęta dwie uchwały dot. wysokości składki na RR, oraz wysokość zwrotu za 100% wpłaty na RR.
• Omówiono sprawę pobierana kaucji za przez Szkołę wysokości 10zł na „na dorobienie zgubionego
kluczyka”. RR stoi na stanowisku, że kaucja powinna być jednorazowa, zwrot kaucji powinien nastąpić w
chwili opuszczenia przez dziecko szkoły (zakończeni nauki w szkole) egzekwowana od wszystkich
rodziców uczniów uczących się. W przypadku konieczności dorobienia kluczyka do szafki rodzic w chwili
odebrania dorobionego kluczy powinien dokonać powtórnej wpłaty kaucji. W przypadku zniszczenia
zamka, szafki rodzic/opiekun prawny dziecka powinien pokryć koszty naprawy, bądź naprawić
zniszczoną szafkę.
• Omówiono zbliżające się uroczystości w Szkole:
o Pasowanie pierwszoklasistów - przyznano 100 zł na drobne upominki dla najmłodszych
uczniów
o 11 listopad -WIECZORNICA – organizuje Szkoła pry współudziale Rad Osiedlowych
o Mikołajki
o Organizacja Balu przebierańców

Przewodnicząca

Edyta Piekarska

Sekretarz

Gabriela Samborska

Uchwała Nr 1/2017/ 2018
ustanawiająca wybór nowego składu Rady Rodziców
z dnia 17.10.2017r
Działając na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 1 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004r Nr 256, poz. 2572, z późn. zm) oraz rozdziału V § 7 pkt 6 Regulaminu Rady Rodziców,
Rada Rodziców postanawia, co następuje:
§1
W skład prezydium Rady Rodziców wchodzą następujące osoby:
Przewodniczący : Grzegorz Tyszkiewicz
Zastępca Przewodniczącego: Grzegorz Krawczyk
Skarbnik: Aneta Sadowska-Janiak
Sekretarz: Kucal Arleta
Członek : Cichosz Jolanta
§2
Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2017/ 2018
ustanawiająca:
- wysokość dobrowolnej składki wpłacanej na Radę Rodziców;
-wielkość zwrotu za wpłacenie 100% składek przez klasę;
- przyznanie kwoty 100 zł na drobne upominki najmłodszym uczniom
z dnia 17.10.2017r
Działając na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 1 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004r Nr 256, poz. 2572, z późn. zm) oraz rozdziału V § 7 pkt 6 Regulaminu Rady Rodziców,
Rada Rodziców postanawia, co następuje:
§1
1. W roku szkolnym 2017-2018 wysokość dobrowolnej składki na RR będzie wynosić 30 zł od każdego
uczącego się dziecka.
2. W roku szkolnym 2017-2018 zwrot za 100% wpłat przez klasę na RR będzie wynosił 30% wartość
wpłaconej składki, po warunkiem wpłacenia jej do kasy szkoły do 31.03.2018r.
3. Wypłacić z kasy 100 zł na upominki dla pierwszoklasistów (pasowanie). Kwotę należy rozliczyć
rachunkiem.
§2
Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów, przez wszystkich uprawnionych do głosowania.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Sekretarz

