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Protokół nr 1 – 2016/2017 
posiedzenia Rady Rodziców Zespołu Szkół w Żalnie 

w dniu: 20 września 2016r. 
 
 
 
 
 
Porządek obrad: 

1. Powitanie. 
2. Sprawy bieżące. 
3. Wybór składu Prezydium Rady oraz Komisji rewizyjnej. 
4. Wolne głosy i wnioski. 
5. Uchwały. 

 
 
* 

 
 
Obecność rodziców w posiedzeniu Rady Rodziców – zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) 
 
Posiedzenie zwołane zgodnie z regulaminem. Stwierdzono quorum. 
Ustawowy skład Rady Rodziców wynosi – 12 
                                                  Obecni – 9 
               Nieobecni nieusprawiedliwieni – 3 
 
Adnotacje do poszczególnych punktów porządku obrad: 
 
Ad. 1 
        Pani dyrektor Hanna Klinger powitała zebranych rodziców oraz Wójta Gminy Kęsowo pana 
Radosława Januszewskiego. 

Ad. 2 
        Pani dyrektor Hanna Klinger zabrała głos w sprawie organizacji obchodów jubileuszu 15-lecia 
nadania szkole imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Poinformowała rodziców o tym, że 
uroczystość odbędzie się 28 września 2016 r. o godz. 9.00. Jubileusz rozpocznie się uroczystą Mszą 
Świętą w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żalnie. Po czym dalsza część 
uroczystości odbędzie się w hali sportowej. 
       Pani dyrektor przedstawiła niektóre punkty z programu uroczystości, pozostałe miały być 
niespodzianką. Zaprosiła rodziców do czynnego udziału w obchodach. Jednym z punktów programu 
był Dekalog religijno – społeczny Prymasa Tysiąclecia. Do czytania zgłosiły się panie: Karolina 
Gierszewska, Małgorzata Borkowska i Sylwia Patuła. 
       Kolejnym punktem – pieśń „Miejmy Nadzieję” Adama Asnyka. Pani dyrektor poinformowała, że 
próba chóru odbędzie się w czwartek (28.09.2016r.) o godz. 14.30. 
Ad. 3 
       Rada wybrała Prezydium Rady w składzie: 
- Karolina Gierszewska – przewodnicząca Rady 
- Małgorzata Borkowska – wiceprzewodnicząca 
- Emilia Woźna – Kożuch – sekretarz 
 
      Rada wybrała Komisję rewizyjną Rady w składzie: 
- Lucyna Wirkus – przewodnicząca Komisji 
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- Karolina Zdanowska – członek Komisji 
- Marzena Sikora – członek Komisji 
 
       Rada Rodziców uchwaliła propozycję dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 
2016/2017 w minimalnej wysokości 5 zł od rodziny rocznie. Składki należy wpłacić w sekretariacie 
Szkoły do 13 października 2016r. 
 
Ad. 4 
       Przewodnicząca Rady przedstawiła pani Dyrektor wnioski rodziców w sprawach: 
• dziennika elektronicznego- aby oceny były wpisywane regularnie 
• zajęć dodatkowych – aby harmonogram zajęć był dostępny na stronie Szkoły 
 Pani dyrektor poinformowała nas, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone ankiety wśród   
rodziców w sprawie zajęć dodatkowych. 
• wywiadówek – szybciej pojawiały się terminy spotkań z rodzicami 
• konkursów – żeby informacje o konkursach były zamieszczane na stronie Szkoły z większym 
wyprzedzeniem 
• ubezpieczenia – dlaczego PZU?  
 Pani dyrektor odpowiedziała, że inne firmy nie złożyły oferty. 
 
Ad. 5 
Uchwała nr 1/2016 
       •Decyzją RR-jednogłośnie zatwierdzono wybór Prezydium Rady oraz Komisji rewizyjnej 
 
Uchwała nr 2/2016 
      •Decyzją RR-jednogłośnie zatwierdzono składkę na Radę Rodziców 
 

* 
Na tym posiedzenie Rady Rodziców zakończono!!! 

 
Protokołowała:                                                                            Przewodnicząca Rady Rodziców: 
Emilia Woźna-Kożuch                                                                       Karolina Gierszewska 


