
Śrem 27.09.2022r. 

 

PROTOKÓŁ nr 1 

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 27.09.22 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) Sprawozdanie za rok 2021/22 

e) wybory  Prezydium RR na rok 2022/23 

f) wolne głosy/wnioski 

g) zamknięcie zebrania 

Do pt.1. 

 Przewodnicząca stwierdziła, iż obecne są na zebraniu osoby z Prezydium 

Rady Rodziców w osobie: 

Kinga Szulc –Przewodnicząca RR,  

Joanna Czupała – Sekretarz RR  

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

Nr 1) 

Do pt.2 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) sprawozdanie  przewodniczącej RR za rok 2021/22 

Na zebraniu Przewodnicząca Kinga Szulc przeczytała zebranym 

sprawozdanie z działalności RR w roku 2021/22 (załącznik nr 2) 

 

e) wybory  Prezydium RR na rok 2022/23 

W związku z upływem kadencji poprzedniego Prezydium RR 

przewodnicząca Kinga Szulc przystąpiła do przeprowadzenia wyborów 

nowych członków prezydium  RR.  

Jako kandydata na stanowisko przewodniczącego RR zgromadzeni 

członkowie zaproponowali Panią Kingę Szulc. 

Obecna na zebraniu wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Po przeprowadzeniu głosowania w formie tajnej komisja ogłosiła : 

Pani Kinga Szulc uzyskała 100% czyli 20 głosów  poparcia. 

W związku z tym zaprotokółowano ,,Przewodniczącą RR na rok 2022/23 

została Pani Kinga Szulc. 

 

Jako kandydata na stanowisko  zastępcy przewodniczącego RR 

zgromadzeni członkowie zaproponowali Panią Joannę Czupała. 

Obecna na zebraniu wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Po przeprowadzeniu głosowania w formie tajnej komisja ogłosiła : 

Pani Joanna Czupała uzyskała 100% czyli 20 głosów  poparcia. 

W związku z tym zaprotokółowano ,, Zastępcą przewodniczącej RR na rok 

2022/23 została Pani Joanna Czupała. 

 

Jako kandydata na stanowisko  Skarbnika RR zgromadzeni 

członkowie zaproponowali Panią Marzenę Jaworską. 

Obecna na zebraniu wyraziła zgodę na kandydowanie. 



Po przeprowadzeniu głosowania w formie tajnej komisja ogłosiła : 

Pani Marzena Jaworska uzyskała 100% czyli 20 głosów  poparcia. 

W związku z tym zaprotokółowano ,, Skarbnikiem RR na rok 2022/23 

została Pani Marzena Jaworska. 

 

Jako kandydata na stanowisko  Sekretarza RR zgromadzeni 

członkowie zaproponowali Panią Hannę Grzywaczyk. 

Obecna na zebraniu wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Po przeprowadzeniu głosowania w formie tajnej komisja ogłosiła : 

Pani Hanna Grzywaczyk  uzyskała 100% czyli 20 głosów  poparcia. 

W związku z tym zaprotokółowano ,, Sekretarzem RR na rok 2022/23 

została Pani Hanna Grzywaczyk. 

 

f) wolne głosy/wnioski 

1. Przewodnicząca poinformowała zebranych o zbliżającym się Dniu 

Edukacji Narodowej. 

W związku z tym zebrani na zebraniu podjęli dyskusję na temat 

upominków dla nauczycieli. Obecni na zebraniu rodzice podjęli 

jednogłośnie decyzję o kupnie kwiatów dla Dyrekcji Szkoły i słodkich 

upominków (cukierki „KRÓWKI”) , dla wszystkich nauczycieli i 

pracowników szkoły. 

2. Przewodnicząca przedstawiła wniosek Pani Katarzyny Fabisiak 

„Tabliczka za tabliczkę”- Obecni na zebraniu rodzice podjęli 

jednogłośnie decyzję o zaakceptowaniu wniosku.  

                              Uchwała nr 1 

„Tabliczka za tabliczkę”- Obecni na zebraniu rodzice podjęli 

jednogłośnie uchwałę o zaakceptowaniu wniosku.  

Wniosek uzyskał  100%  czyli 20 głosów  poparcia. 

 



3. Przewodnicząca przedstawiła wniosek Pani Iwony Tomaszewskiej 

„Pasowanie na czytelnika”- wsparcie biblioteki na kwotę 250 zł. 

 

                               Uchwała nr 2 

 „Pasowanie na czytelnika”- wsparcie biblioteki na kwotę 250 zł. 

Wniosek uzyskał  100%  czyli 20 głosów  poparcia. 

 

4. Przewodnicząca przedstawiła wniosek Pani Mileny Myćko z 

prośbą o dofinansowanie Dnia Anioła Stróża. 

 

                               Uchwała nr 3 

            Dofinansowanie Dnia Anioła Stróża 

Wniosek uzyskał  100%  czyli 20 głosów  poparcia. 

 

5. Przewodnicząca przedstawiła wniosek Pani Agaty Drymel z 

prośbą o dofinansowanie pracowni kulinarnej. 

Po przeprowadzeniu dyskusji RR podjęła uchwałę o dofinansowaniu 

Pracowni Kulinarnej na kwotę 1 000 zł. 

 

Uchwała nr 4  

Dofinansowanie ze środków RR Pracowni Kulinarnej na kwotę 

1 000 zł. 

Wniosek uzyskał  100%  czyli 20 głosów  poparcia. 

 

6. Przewodnicząca poprosiła o dyskusję na temat zakupu nagród do 

szkolnego „Kącika nagród”. Po przeprowadzeniu dyskusji podjęto 

uchwałę. 

 



Uchwała nr 5 

RR podjęła decyzję o dofinansowaniu Szkolnego Kącika nagród na 

kwotę 5 000 zł. 

Wniosek uzyskał  100%  czyli 20 głosów  poparcia. 

 

g) Po wyczerpaniu tematów przewodnicząca zamknęła zebranie. 

Kolejne zebranie wyznaczono na 8 listopada o godz. 18:00 w sali 

świetlicy. 

 

 

 

 

Protokolant                                                                                               Przewodnicząca 


