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Protokół zebrania Rady Rodziców 

przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza 

w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 15.09.2021 r. 
 

Obecni na zebraniu: zgodnie z załączoną listą osób zawierającą adresy e-mail 

Obecna na zebraniu była pani dyrektor szkoły Małgorzata Targosz. 

 

Porządek zebrania: 

1. Wybór prezydium oraz komisji rewizyjnej Rady Rodziców działającej w roku szkolnym 2021/2022 r. 

2. Inne sprawy według wywołania Dyrektor Szkoły lub obecnych na zebraniu. 

 

 

Ad.1 Rada Rodziców wybrała: 

Prezydium Rady Rodziców w składzie: 

1. Przewodniczący Rady Rodziców:    Roman Łotarewicz  

2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców: Ewa Betley 

3. Skarbnik Rady Rodziców:     Maria Wiktorek 

 

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 oraz Przewodniczącemu Rady Rodziców Romanowi Łotarewiczowi, 

do dysponowania kontem bankowym Rady Rodziców. 

 

Ad.2 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 jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała na zebraniu przedstawioną przez Dyrektor 

Szkoły, listę dni dodatkowo wolnych w roku szkolnym 2021/2022. 

 

⎯ Rada Rodziców jednogłośnie wyraziła zgodę na pokrycie ze środków w dyspozycji Rady Rodziców 

kosztów pikniku dla uczniów w dniu 15.09.2021, w wysokości nieprzekraczającej 300 zł. Dyrektor 

Szkoły w tym celu zwróciła się ze stosownym wnioskiem i dowodami zakupu.  Rada Rodziców ustaliła, 

iż wzorem działania w poprzednich latach, wydatkowanie jednorazowo i doraźnie ze środków Rady 

Rodziców do wysokości 300 zł nie wymaga uchwały Rady. 

 

⎯ Dyrektor szkoły prześle do przewodniczącego Rady Rodziców propozycję sprzętu do zakupienia ze 

środków uzyskanych na Balu Charytatywnym w 2020 roku, a przeznaczonych na wsparcie Koła 

Teatralnego. Rada Rodziców zapozna się z tymi propozycjami i podejmie stosowną uchwałę 

 

⎯ Rada Rodziców podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu działań 

wychowawczo-profilaktycznych oraz planu finansowego szkoły w roku 2020/2021 oraz organizacje 

i stowarzyszenia, których działalność jest dopuszczona na terenie szkoły. W tym celu Dyrektor Szkoły 

prześle treść programu działań wychowawczo-profilaktycznych oraz projekt planu finansowego do 

wiadomości Rady Rodziców na adres e-mail Przewodniczącego Rady Rodziców. 

 

⎯ Rada Rodziców podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej organizacji i stowarzyszeń 

działających na terenie szkoły. W tym celu Dyrektor Szkoły prześle do Przewodniczącego Rady 

Rodziców listę proponowanych do zaopiniowania organizacji. Członkowie Rady Rodziców wskazali, 
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że na tej liście powinny być również organizacje takie jak harcerstwo, organizacje sportowe promujące 

aktywny i zdrowy tryb życia a także związek szachowy. 

 

⎯ 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. 

 

⎯ W celu organizacji balu charytatywnego Rada Rodziców utworzyła komitet w celu organizacji 

imprezy w osobach: Roman Łotarewicz, Ewa Betlej, Anna Urbanik. 

 

⎯ W celu organizacji studniówki w roku 2022 dla uczniów klas trzecich pogimnazjalnych, Rada 

Rodziców utworzyła komitet organizacyjny w osobach: Roman Łotarewicz, Piotr Pyzik, Hiacynta 

Kanzy, Joanna Judyńska-Turło, Robert Wencel, będących reprezentantami rodziców 

poszczególnych klas trzecich.  

 

⎯ Rada Rodziców ustala składkę w wysokości jak w ubiegłym roku, czyli 30 zł na półrocze. 

 

Lista uczestników zebrania zawierająca adresy e-mail w załączeniu do protokołu. 

 

Protokołował i kierował zebraniem: 

Roman Łotarewicz, przewodniczący Rady Rodziców. 


