Protokół z zebrania Rady Rodziców przy ZSO nr 1 w Sosnowcu
w dniu 29.09.2014

W dniu 29.09.2014 w ZSO nr 1 w Sosnowcu odbyło się spotkanie członków Rady
Rodziców.
W spotkaniu uczestniczyło 6 członków Rady oraz goście: rodzice uczniów naszej szkoły.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Propozycja zmian regulaminu Rady Rodziców.
Wybory Komisji Rewizyjnej,
Zatwierdzenie Programu wychowawczego,
Zatwierdzenie Programu profilaktyki,
Sprawozdanie Rady Rodziców za rok 2013/2014
Plan finansowy Rady rodziców – przejrzenie wniosków, decyzja o zatwierdzeniu
poszczególnych wniosków.
7. Pytania i wnioski
1. Przyjęcie porządku obrad - Rada przyjęła zaproponowany porządek obrad.
2. Wybory Komisji Rewizyjnej.

Rada Rodziców w głosowaniu wg zasad określonych w regulaminie Rady Rodziców
powołała komisję rewizyjną w składzie:
 Krzysztofik Monika
 Wawro Beata
 Wójcik Małgorzata
Wynik głosowania:
 Za przyjęciem - oddano głosów 6
 Za odrzuceniem - oddano głosów 0
 Wstrzymało się - oddano głosów 0
3.

Zatwierdzenie Programu wychowawczego
Program wychowawczy opracowany w oparciu o motto „Wspieramy rozwój
aktywnego, odpowiedzialnego, twórczego i szczęśliwego człowieka.
Rada Rodziców w głosowaniu zatwierdziła program wychowawczy ZSO nr.1
Wynik głosowania:
 Za przyjęciem - oddano głosów 6
 Za odrzuceniem - oddano głosów 0
 Wstrzymało się - oddano głosów 0

4. Zatwierdzenie Programu profilaktyki. Program profilaktyki ZSO nr. 1 jest wynikiem diagnozy,
w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki
środowiska szkoły oraz szeroko pojęty kontekst przemian społeczno-ekonomicznych w kraju.

Wynik głosowania:
 Za przyjęciem - oddano głosów 6
 Za odrzuceniem - oddano głosów 0
 Wstrzymało się - oddano głosów 0

5. Przyjęcie sprawozdania finansowo-księgowego Rady Rodziców za okres 01.09.2013 -

31.08.2014.
Sprawozdanie finansowo-księgowe Rady Rodziców za okres 01.09.2013 31.08.2014 zostało przedstawione przez Panią Jolantę Sonik. Sprawozdanie to zostało
zatwierdzone bez wnoszenia zastrzeżeń.
Wynik głosowania:
 Za przyjęciem - oddano głosów 6
 Za odrzuceniem - oddano głosów 0
 Wstrzymało się - oddano głosów 0
6. Plan finansowy Rady rodziców – przejrzenie wniosków, decyzja o zatwierdzeniu

poszczególnych wniosków.
Z uwagi na ilość wniosków oraz wynik sprawozdania finansowego za rok 2013/2014
Rada Rodziców postanowiła przedyskutować i przegłosować tylko najpilniejsze
wnioski ze względu na ich termin i charakter. Pozostałe wnioski zostaną
przegłosowane na kolejnym zebraniu Rady Rodziców. Wówczas to zostanie
zatwierdzony plan finansowy na rok 2014/2015
Z uwagi na pilny termin podjęcia decyzji dotyczący wniosków.
Rada pozytywnie zaopiniowała oraz zatwierdziła sfinansowanie ich ze środków
Rady Rodziców następujące wnioski:








Wnioskujący: Monika Krzysztofik
Kwota wnioskowana: 30 zł
Cel: Dofinasowanie wyjazdu na wycieczkę integracyjną klas pierwszych. Trudna sytuacja
finansowa rodziców uczniów
Wnioskujący: Szczepan Dyrna
Kwota wnioskowana: 60 zł
Cel: Dofinasowanie wyjazdu na wycieczkę integracyjną klas pierwszych. Trudna sytuacja
finansowa rodziców uczniów
Wnioskujący: Dyrektor ZSO 1
Kwota wnioskowana: 1000 zł
Cel: Kwota środków na różne nieprzewidziane i nieplanowane cele związane z imprezami,
konkursami, wystawami w roku szkolnym 2014/2015.
Wnioskujący: Dyrektor Zbigniew Cecot
Kwota wnioskowana: 410 zł
Cel: Opłata startowa w rozgrywkach między szkolnych

Wynik głosowania:
 Za przyjęciem - oddano głosów 6
 Za odrzuceniem - oddano głosów 0
 Wstrzymało się - oddano głosów 0
7. Pytania i wnioski:

Z uwagi na niską frekwencję na zebraniach Rady Rodziców w roku szkolnym
2013/2014, 2014/2015 oraz koniecznością podjęcia starań o dodatkowe finasowanie
dla szkoły, podejmowaniem decyzji, a przede wszystkim przeciwdziałaniu możliwemu
paraliżowi decyzyjności Rady Rodziców Pani Jolanta Sonik zgłosiła wniosek o
upoważnieniu przez Radę Rodziców przewodniczącego rady do podejmowania decyzji
w imieniu całej Rady Rodziców. Wniosek został poddany dyskusji i głosowaniu.
Rada Rodziców podjęła uchwałę o udzieleniu przez Radę Rodziców ZSO nr 1 w

Sosnowcu upoważnienia do podejmowania decyzji samodzielnie w imieniu całej Rady
Rodziców przewodniczącemu Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 w celu
podpisywania umów i porozumień.
Wynik głosowania:
 Za przyjęciem - oddano głosów 6
 Za odrzuceniem - oddano głosów 0
 Wstrzymało się - oddano głosów 0
Podjęto dyskusje na temat finasowania z środków Rady Rodziców w kontekście
znacząco przewyższających wniosków o dofinasowanie nad dostępnymi środkami.
W załączeniu:
- Sprawozdanie finansowo-księgowe Rady Rodziców za okres 01.09.2013 - 31.08.2014
- Kart z głosowania do komisji rewizyjnej
- Wnioski o dofinasowanie zaakceptowane przez radę w trakcie zebrania.
- Uchwała Rady Rodziców nr 1/2014
- Lista obecności

Uchwała Nr 1/2014 Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1
w Sosnowcu z dnia 29 września 2014 roku

W sprawie udzieleniu przez Radę Rodziców ZSO nr 1 w Sosnowcu upoważnienia do
podejmowania decyzji w imieniu całej Rady Rodziców przewodniczącemu Rady Rodziców
w roku szkolnym 2014/2015.
Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr
67, poz.329, z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły, Rada Rodziców uchwala co następuje:
§1
Udzielić upoważnienia przewodniczącemu Rady Rodziców w osobie Pana Marka Hajduk do
samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie podpisywania umów i porozumień w
imieniu całej Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lista obecności na zebraniu Rady Rodziców ZSO nr 1 w Sosnowcu w dniu 29-09-2014

Lp
1
2
3
4
5
6
7

Imię i Nazwisko
Hajduk Marek
Sonik Jolanta
Krzysztofik Monika
Wawro Beata
Wójcik Małgorzata
Lamprecht Arkadiusz

Klasa
1AG
3AG
1CG
3DG
3CG
2A LO

Podpis

