
        Śrem, dnia 15 września 2020 r. 

 

 

 

PROTOKÓŁ nr1 

Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW: 

Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II 

w Śremie przy ul. Staszica 1 

 

 Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Rodziców Kinga Szulc. 

1. Zebranie odbyło się 15 września 2020 r. o godz. 18.00. 

2. Zebranie protokołował Sekretarz RR - Elżbieta Włodarczak. 

3. Ustalenie porządku obrad: 

a) otwarcie zebrania Rady Rodziców, 

b) przyjęcie porządku obrad, 

c) spotkanie z Panem Dyrektorem Kacprem Knysplem, 

d) uchwały, 

e) wolne głosy. 

 

 

Przewodnicząca stwierdziła, iż obecne jest Prezydium Rady Rodziców w składzie: 

Kinga Szulc – Przewodnicząca Rady Rodziców, Justyna Rozmiarek – Z-ca Przewodniczącego RR, 

Marzena Jaworska – Skarbnik RR, Elżbieta Włodarczak – Sekretarz RR oraz inni członkowie Rady 

Rodziców wg załączonej listy obecności (zał. Nr 1). 

 

Przebieg porządku obrad: 

 a) otwarcie zebrania Rady Rodziców przez Panią Kingę Szulc, 

 

b) przyjęcie porządku obrad – porządek obrad został zaakceptowany przez zebranych, 

 

c) w spotkaniu wziął udział Pan Dyrektor Kacper Knyspel, który przedstawił zebranym rodzicom 

plan obchodów X- lecia naszej szkoły. Uroczystość odbędzie się 24 września 2020 r., 

 

d) uchwały – 8 osób uprawnionych (1 osoba z podwójnym głosem) – 9 głosów. 

  

Przewodnicząca Kinga Szulc poddała głosowaniu: 

  

-  wniosek o zmianę składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2020/2021 w kwocie 60 zł. 

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia wniosku. 

 

- wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 7000 zł na obchody X- lecia. 

Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 2 w sprawie zatwierdzenia wniosku. 

 

 e) wolne głosy 

 Podjęto rozmowę na temat: 

- wszawicy i fluoryzacji; 

- obowiązku zakrywania nosa i ust na korytarzach szkolnych; 

- obowiązku dezynfekcji rąk; 

- ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2020/2021, składka w kwocie 37,05 zł – PZU oraz 28 zł 

lub 50 zł w INTERRISK; 

- organizowania warsztatów dla licealistów. 



Przewodnicząca Kinga Szulc poinformowała zebranych rodziców o zakupie portretu Urszuli 

Ledóchowskiej. Jest to dar od rodziców i uczniów na X – lecie szkoły. 

 

4. Zakończenie spotkania Rady Rodziców. 

  

Termin następnego zebrania 29.09.2020r. o godz. 18.00. 

 

 

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano. 

 

 

 

 

             Protokolant 

          Elżbieta Włodarczak 

 

         …………………………….. 

 

 

 

            Przewodnicząca Rady Rodziców 

                       Kinga Szulc 

 

         …………………………….. 

 

  

 

 

 


