
Sprawozdanie z zebrania nr 6 Rady Rodziców 
 w roku szkolnym 2020/2021 

 

Szanowni Radni, 

Zebranie online Rady Rodziców odbyło się 17 lutego 2021 o godzinie 18:30. 

W trakcie spotkania były omawiane zagadnienia powiązane zgodnie z porządkiem 
posiedzenia zamieszczonym poniżej. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.  
2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Rodziców, 2021-03-23 
4. Omówienie i głosowanie uchwały numer 25, w sprawie wyrażenia zgody na 

prowadzenie rachunku bankowego 
5. Omówienie budżetu i jego realizacji – Aleksandra Flejszar 
6. Wolne wnioski 
7. Zamknięcie obrad Rady Rodziców.  

 
W trakcie spotkania ustalono, co następuje: 
 

Ad.1  
Zatwierdzono porządek obrad.  
 

Ad.2 
 

 Sprawdzono listę obecności i stwierdzono kworum. 
a) Obecni przedstawiciele klas: 

0A;0B;1B;1C;2A;2C;2D;3B;3C;4C;5A;5B;6A;6C;6D;7A;7C;8A 
b) Nieobecni przedstawiciele klas: 

0C;1A;1D;2B;3A;4A;4B;6B;8B 
 

Ad.3 
Protokół został przyjęty. 

 
 

 
Ad.4 

Ustalono, że treść uchwały wraz z formularzem do głosowania, zostanie dostarczona po 
zebraniu. Głosowanie nad uchwałą odbędzie się w formie elektronicznej.  

  
 
 



Ad.5 
Skarbnik poinformował o aktualnej stanie wpłat na Radę Rodziców 

• Suma wpłat około 22 478 złotych, na dzień 2021-03-23 
• Klasy, które mają najniższą realizację wpłat składek na RR:  0C;3C 
• Wydano z budżetu RR 5371,80 złotych, do dnia 2021-03-23 
• W roku szkolnym 2020/21 wpłaciło pieniądze 346 osób, do 2021-03-23 
• W roku szkolnym 2019/20 wpłaciło pieniądze 265 osób 
• https://trello.com/c/d0TTu2z5/51-wydatki-20202021-update-15032021 
 
 

Ad.6 
 

W trakcie zebrania RR, w tzw. Wolnych wnioskach poruszono temat: 

a) egzaminu na kartę rowerową 
b) pisma do Kurii 

a. poproszono o poprawienie stylu pisma i używanie wobec Kardynała, 
przysługującego od 1644 roku, tytułu „Eminencja” 

c) próby zwiększenia liczby godzin „on-line” z matematyki 
d) zorganizowania kół przedmiotowych 
e) spotkania Rady Rodziców z Panią Dyrektor – wyznaczenie terminu 
f) stosowanej w Szkole skali ocen. Rodzice domagają się zmiany tej skali. 
g) poprawek do przyjętego nowego regulaminu Rady Rodziców 

a. przedstawiciel klasy 2C zobligował się, do przesłania naniesionych przez 
siebie poprawek  

h) zapewnienia płynności przebiegu spotkania RR, zgodnie z jego harmonogramem 
a. zdecydowano, że na zebraniu będą dyskutowane wolne wnioski 

zamieszczone na Trello najpóźniej do ostatniej niedzieli, przed kolejnym 
spotkaniem np. 2021-04-24 

b. https://trello.com/c/Dp0Nt4po/59-wolne-wnioski2021-04-27 

 

Ad.7 
Zebranie zostało zakończone zgodnie z wcześniej zaplanowanym programem spotkania. 
 
Sprawy dodatkowe: 

1. brak przekazanych dokumentów dotyczących prac poprzedniej RR 2019/20 

a. prosiłbym Panią Katarzynę Gąsowską o przedstawienie swojego 
stanowiska w tej sprawie, na najbliższym zebraniu 

b. Pani Katarzyna zobowiązała się do uzupełnienia wszystkich dokumentów 
do 2021-04-02 i przekazania ich obecnie działającej RR 

c. Na dzień 2021-04-11, brak obiecanych informacji 
d. Istnieje link z 2019 roku, który był skierowanych do urzędującej w 

obecnym czasie RR 



e. Obecnie działające Prezydium zwraca się z prośbą do Pani Gąsowskiej o 
wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i wytłumaczenie trudności, które mają 
wpływ na przekazanie dostępu do dokumentów z działania RR za jej 
kadencji. 

f. Na najbliższym zebraniu Rady Rodziców, wyjaśnieniu tej sprawy zostanie 
udostępnione 15 minut. 

 

 
 
    

 

Jeżeli, ktoś z Was nie może uczestniczyć w najbliższym zebraniu 27-04-2021 o 
godz.18:30 - bardzo prosimy o informację do Sekretarza. Jeżeli ustalicie 
zastępstwo, to prosimy o  wcześniejszą informację do 
Sekretarza akrepo@icloud.com . 

  


