Protokół nr 1/2019/2020 z zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie,
które odbyło się 19 września 2019 r.
W zebraniu wzięli udział: p. Lucjan Miciuk – Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie oraz
członkowie Rady Rodziców (lista obecności w załączniku – Załącznik nr 1/1/2010/2020).
1. Pan Dyrektor Lucjan Miciuk rozpoczął zebranie, powitał przybyłych rodziców. Zebranie
zaplanowano na godzinę 18.00 jednak w wyznaczonym terminie nie było quorum. Pan
Dyrektor zamknął zebranie.
Po odczekaniu przewidywanego prawem czasu pan Dyrektor Lucjan Miciuk ponownie
otworzył zebranie. Była już wystarczająca liczba osób, aby stwierdzić quorum. Pan Dyrektor
podziękował za zaangażowanie w pracę szkoły oraz wyraził nadzieję na dobrą współpracę
w bieżącym roku szkolnym.
2. W dalszej kolejności głos zabrała pani Agnieszka Ciszewska, która podziękowała
Dyrektorowi Lucjanowi Miciukowi oraz ustępującej Radzie Rodziców za całoroczną
współpracę. Wspomniała o najważniejszych działaniach Rady Rodziców, które zostały
podjęte w roku szkolnym 2019/2020.
3. Pan Dyrektor podziękował za sprawozdanie, a następnie przybliżył zebranym
najważniejsze informacje z obowiązującego Regulaminu Rady Rodziców. Szczególnie
zwrócił uwagę na zapisy poruszające kwestie związane z wyborami do Prezydium Rady
Rodziców. Przypomniał, kto wchodzi w skład Prezydium Rady Rodziców. A następnie
zapytał, czy jest ktoś chętny do kandydowania na stanowisko Przewodniczącego Rady
Rodziców. Została zgłoszona kandydatura pani Agnieszki Ciszewskiej. Zgłoszone zostały
kandydatury na kolejne stanowiska w Prezydium Rady Rodziców:
Pani Ewa Sosnowska – Bielicz na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego ds. Przedszkola
Pani Magdalena Nowak-Kowalczyk na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego ds. klas I-III
Pani Katarzyna Ryzner na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego ds. klas IV-VIII
Pan Jarosław Kotuła na stanowisko Skarbnika
Pani Monika Rybak na stanowisko Sekretarza
Wobec braku innych kandydatów przystąpiono do głosowania. Wyniki przedstawiały się
następująco:
za wyborem wymienionych kandydatów na poszczególne stanowiska – … głosów
przeciwko wyborowi – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów.
Pan Dyrektor przekazał prowadzenie zebrania p. Agnieszce Ciszewskiej.
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4. Nowa Przewodnicząca podziękowała za wybór. Poinformowała, że uczestniczyła
w spotkaniu z rodzicami uczniów klas 1 i przedstawiła im, czym zajmuje się Rada Rodziców
i na co są przeznaczane pieniądze ze składek.
5.

Pani

Przewodnicząca

poinformowała,

że

Rada

Rodziców

jest

zobowiązana

do zaopiniowania dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Przedstawiła projekt uchwały,
w której wymienione są dni wolne od zajęć. Planowane dni wolne: 31 października 2019 r.,
21-24 kwietnia 2020 r., 4-5 maja 2020 r. oraz 12 czerwca 2020 r. Podjęto głosowanie nad
zaopiniowaniem Uchwały nr 1/2019/2020 o organizacji roku szkolnego.
za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały - … głosów
przeciwko – 0 głos
wstrzymało się – 0 głosów.
6. Dalszym punktem zebrania było zaopiniowanie Programu profilaktyczno-wychowawczego
szkoły. Pani Agnieszka Ciszewska poinformowała, że od poprzedniego roku nie wniesiono
do tekstu żadnych zmian, natomiast dokument jest dostępny w wersji online i można go
pobrać ze strony internetowej szkoły. Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą
nr 2/2019/2020 o zatwierdzeniu Programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły:
za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały - … głosów
przeciwko – 0 głosów
wstrzymało się – 1 głos.
7. Przewodnicząca Rady Rodziców poinformowała, że dostęp do rachunku konta bankowego
mogą mieć tylko wybrane osoby. Zazwyczaj jest to Przewodniczący oraz Skarbnik.
Przedstawiła projekt Uchwały nr 3/2019/2020 o upoważnieniu p. Agnieszki Ciszewskiej
i p. Jarosława Kotuły do dysponowania kontem Rady Rodziców. Odbyło się głosowanie:
za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały - … głosów
przeciwko – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów.
8. Poruszono problem składki na fundusz Rady Rodziców. Ustalono, ze zostanie ona na
poziomie poprzedniego roku, tj.
jedno dziecko w szkole 50 zł
dwoje dzieci w szkole – po 40 zł/dziecko
troje dzieci w szkole – po 30 zł/dziecko
czworo dzieci w szkole – po 20 zł/dziecko
pięcioro i więcej dzieci w szkole – po 10 zł/dziecko
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9. Pani Agnieszka Ciszewska zaproponowała, aby za stronę internetową była odpowiedzialna
p. Alicja Żórawska-Sagan. Poprosiła, aby członkowie Rady Rodziców podzielili się
obowiązkami. Takie rozwiązanie ma usprawnić pracę.
9. Pani Przewodnicząca przypomniała, że dwa lata temu pani Małgorzata Wasilewska
zwróciła się z prośbą o finansowanie zakupu gabloty, w której będą eksponowane kostiumy,
dyplomy itp. Koła Teatralnego Pegazik. Wówczas nie było to możliwe ze względów
finansowych. Obecnie sytuacja finansowa jest lepsza, dlatego można wspomóc taką
inicjatywę. Rada Rodziców zaproponowała, że sfinansuje zakup gabloty w połowie. Drugą
połowę sfinansuje szkoła.
10. Pozostałe wnioski będą rozpatrywane na kolejnym zebraniu, które odbędzie się
2 października 2019 r. o godz. 18.00.

Protokołowała
Monika Rybak

Agnieszka Ciszewska

Przewodnicząca Rady Rodziców

Sekretarz Rady Rodziców

Załączniki:
1) Lista obecności
2) Uchwała nr 1/2019/2020
3) Uchwała nr 2/2019/2020
4) Uchwała nr 3/2019/2020
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