Protokół zebrania Rady Rodziców
przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza
w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 16.09.2020 r.
Obecni na zebraniu: zgodnie z załączoną listą osób zawierającą również numery telefonów oraz adresy email
Obecna na zebraniu była pani dyrektor szkoły Małgorzata Targosz.
Porządek zebrania:
1. Wybór prezydium oraz komisji rewizyjnej Rady Rodziców działającej w roku szkolnym 2020/2021 r.
2. Omówienie sprawy ubezpieczenia uczniów i ewentualnej rekomendacji dla firmy ubezpieczeniowej.
3. Inne sprawy według wywołania Dyrektor Szkoły lub obecnych na zebraniu.
Ad.1 Rada Rodziców wybrała:
1. Prezydium Rady Rodziców w składzie:
Przewodniczący Rady Rodziców:
Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców:
Skarbnik Rady Rodziców:

Roman Łotarewicz
Ewa Betley
Maria Wiktorek

2. Komisję Rewizyjną w składzie: Piotr Pyzik i Danuta Harz.
Wybór powyższych osób był jednogłośny przez aklamację
W związku z powyższym wyborem, Rada Rodziców udziela upoważnienia Skarbnikowi Rady
Rodziców, pani Marii Wiktorek do dysponowania kontem bankowym Rady Rodziców.
Ad.2 W sprawie ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2020/2021 Rada Rodziców jednogłośnie
zdecydowała o tym, że nie zajmie się sprawą ubezpieczenia uczniów. W związku z tym nie wyda
rekomendacji dla żadnej z firm ubezpieczeniowych i każdy z rodziców ubezpieczy swoje dzieci
indywidualnie.
Ad.3 Inne sprawy poruszone na zebraniu:
⎯ W celu ograniczenia ilości zebrań oraz zachowania dystansu społecznego na czas pandemii ustalono
uzupełnienie Regulaminu Rady Rodziców o dopuszczenie możliwości głosowania nad uchwałami za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie SMS. Głosowanie w tej formie przeprowadza
Przewodniczący Rady Rodziców a gdy to niemożliwe, jego Zastępca. Z głosowania sporządzany jest
protokół z udokumentowaniem jego przebiegu i wyniku.
⎯ Rada Rodziców podejmie uchwałę opiniującą plan działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły
w roku 2020/2021 oraz organizacje i stowarzyszenia, których działalność jest dopuszczona na terenie
szkoły. W tym celu Dyrektor Szkoły prześle listę proponowanych organizacji oraz treść programu
działań wychowawczo-profilaktycznych do wiadomości Rady Rodziców na adres e-mail
Przewodniczącego Rady Rodziców.
⎯ Ustalono składkę na Radę Rodziców w wysokości 30 zł/na półrocze.
⎯ Protokoły z zebrań i ustaleń oraz uchwały Rady Rodziców będą publikowane na stronie szkoły. W tym
celu Przewodniczący Rady będzie przesyłał do Dyrektor Szkoły materiał do opublikowania.
Protokołował:
Roman Łotarewicz, przewodniczący Rady Rodziców

