
Śrem 13.10.2020 r. 

 

PROTOKÓŁ nr 3 

Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW  

Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II 

 w Śremie przy ul. Staszica 

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Rodziców: Kinga Szulc. 

1. Zebranie odbyło się 13 października 2020 r. o godzinie 18.00 w 

świetlicy szkoły. 

2.Ustalenie porządku obrad: 

a) otwarcie zebrania Rady Rodziców, 

b) wybór protokolanta,  

c) przyjęcie porządku obrad,  

d) Zmiana regulaminu Rady Rodziców 

e) przedstawienie programu wychowawczego na rok szkolny 2020/2021 

f) wolne głosy 

Przewodnicząca stwierdziła, iż obecne jest Prezydium Rady Rodziców w 

składzie: 

Kinga Szulc –Przewodnicząca RR,  

Justyna Rozmiarek –Z-ca Przewodniczącej RR, 

Elżbieta Włodarczak-Skarbnik RR  

oraz inni członkowie Rady Rodziców wg załączonej listy obecności (zał. 

Nr 1) 

3. Przebieg obrad: 

a) otwarcie zebrania Rady Rodziców, 

b) wybór protokolanta –wybrano Panią Joannę Czupała 



c) przyjęcie porządku obrad –porządek obrad został zaakceptowany przez 

zebranych, 

d) Zmiana regulaminu Rady Rodziców. Przewodnicząca zaproponowała 

zmianę w regulaminie RR. Po odczytaniu Regulaminu Rady rodziców 

wprowadzono następujące zmiany. 

Z regulaminu usunięto słowa mówiące o gimnazjum. 

Rozdział III  § 3  – zmiana w punkcie 5 odnosząca się do sposobu wyboru 

Trójek Klasowych. Dodano, iż głosowanie może odbywać się również w 

sposób jawny. 

Rozdział V § 8- § 8  został całkowicie usunięty. W związku z tym zmianie 

uległa kolejna numeracja  §. 

 

Rozdział V § 10 pt. 2 (numeracja wg regulaminu z dnia 9.10.2018) zyskał 

nowe brzmienie tj. 

Wysokość składki na następny rok szkolny ustalana jest w formie uchwały 

rady w danym roku szkolnym. 

 

Rozdział VI § 11pt. 4 (numeracja wg regulaminu z dnia 9.10.2018)  

wykreślono zapis o powiadomieniach sms i wiadomościach mailowych. 

 

Rozdział XI § 27  (numeracja wg regulaminu z dnia 9.10.2018)  

Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 13 

października 2020 r. i wchodzi w życie w dniu uchwalenia. 

 

Obecnych, uprawnionych do głosowania było 13 osób ( w tym 2 osoby z 

podwójnym głosem) -15 głosów. 

 

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 11 w sprawie przyjęcia zmian w 

regulaminie. 

 

e) przedstawienie programu wychowawczego na rok szkolny 2020/2021 



Przewodnicząca przedstawiła do zapoznania się przez Radę Rodziców 

program wychowawczy na rok szkolny 2020/2021 dla klas I-III, IV-VIII 

oraz LO. 

 

 

 

f) wolne głosy 

 

Przewodnicząca Kinga Szulc poddała głosowaniu: 

 

-wniosek o ubezpieczenie NW trójki rodzeństwa , którego rodzice znajdują 

się w trudnej sytuacji finansowej. 

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 12 w sprawie udzielenia pomocy w 

zakresie ubezpieczenia dzieci. 

 

- wniosek ze świetlicy szkolnej na dofinansowanie środków plastycznych.  

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 13 w sprawie wsparcia świetlicy. 

 

- wniosek na dofinansowanie konkursu fotograficznego na kwotę 150 zł. 

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 14 w sprawie dofinansowania. 

 

-wniosek na dofinansowanie konkursu „Zrób zakładkę wspaniałą” na 

kwotę 120 zł.  

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 15 w sprawie dofinansowania. 

 

-wniosek na dofinansowanie pracowni plastycznej.  

Członkowie RR poprosili o uzupełnienie wniosku. Wniosek po 

uzupełnieniu zostanie rozpatrzony na kolejnym zebraniu RR. 

 

 

-Przewodnicząca poinformowała zebranych o planowanych zdjęciach 

klasowych . 

 

- Rada Rodziców przedyskutowała problem wszawicy u dzieci. 



 Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne pielęgniarka szkolna nie 

będzie sprawdzała czystości głów dzieci. Obowiązek ten spoczywa na 

rodzicach. 

-Omówiono problem braku oświetlenia przed szkołą. Temat zostanie 

przedstawiony Dyrektorowi szkoły w celu omówienia możliwych 

rozwiązań. 

 

4. Zakończenie spotkania Rady Rodziców. 

 Kolejne zebranie RR zaplanowano na 3 listopada na godz. 18:00 z 

możliwością zmiany tak, aby na zebraniu mógł być obecny dyrektor 

szkoły. 

 

 

Podpis w oryginalnej dokumentacji 

Protokolant Joanna Czupała 

..................................... 

 

Podpis w oryginalnej dokumentacji  

Przewodniczący Rady Rodziców Kinga Szulc 

 

..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


