
PROTOKÓŁ nr 1/2017/2018 

Z ZEBRANIA PLENARNEGO SZKOLNEJ RADY RODZICÓW PRZY 

SP 163 

z dnia 19 września 2018 r. 

Program spotkania obejmował: 

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2017/2018 

2. Wybór prezydium (7 osób) i komisji skrutacyjnej na bieżący rok szkolny  

3. Ustalenie terminarza zebrań Szkolnej Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 

4. Omówienie (i uchwalenie) zmian w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły  

5. Omówienie / zaopiniowanie / uchwalenie innych bieżących spraw 

 

Dotychczasowy skarbnik Rady Rodziców przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 

2017/2018. Przedstawiciele trójek klasowych w głosowaniu jednogłośnie zatwierdzili ww. 

sprawozdanie. Następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem Prezydium Rady 

Rodziców. Głosowanie zakończyło się jednogłośnym wyborem Prezydium w składzie: 

 

1. Małgorzata Kotarska – Przewodnicząca Rady Rodziców; 

2. Marzena Daniło – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców ds. oddziałów 

gimnazjalnych; 

3. Andrzej Wyżlic – Wiceprzewodniczący Rady Rodziców ds. oddziałów 

przedszkolnych;  

4. Marek Zajdler – Skarbnik Rady Rodziców; 

5. Żaneta Sikora-Mikiciuk – Sekretarz Rady Rodziców; 

6. Michał Tucholski – Sekretarz Rady Rodziców 

 

W kolejnym głosowaniu dokonano jednogłośnego wyboru Komisji Skrutacyjnej na rok 

szkolny 2018/2019 w składzie: 

 

1. Justyna Leśniczuk – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej; 

2. Anna Dominiak – członek Komisji Skrutacyjnej; 

3. Monika Nowakowska-Figoń – członek Komisji Skrutacyjnej. 

 

Następnie po omówieniu oraz dyskusji Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała: 

1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły; 

2. Szkolny Zestaw Podręczników na rok 2018/2019; 

3. Nowy rozkład dzwonków; 

4. Wybór dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019 - 

2.XI.2018, 10-13.IV.2019, 15-17.IV.2019, 2.V.2019.  

 

W dalszym ciągu spotkania zostały omówione sprawy bieżące: 

- ustalone zostały terminy kolejnych spotkań Rady Rodziców (13.11., 22.01., 12.03., 07.05. 

oraz 04.06.); 

- pozytywnie zaopiniowano pomysł przeprowadzenia wyprzedaży garażowej; 

- ustalono konieczność dyskusji z dyrekcją Szkoły w celu uregulowania problemu związanego 

ze zniszczonymi podręcznikami oraz kwestią związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa na 

jezdni ul. Osieckiej. 



 

Podane zostały także daty związane z niektórymi wydarzeniami, które mają się odbyć w 

Szkole i omówione kwestie z nimi związane: 

- 16.10.2018 r. – Dzień Nauczyciela (ciasta dla nauczycieli i pracowników szkoły – każda 

klasa przynosi 1 ciasto 16.X rano na stołówkę szkolną w gmachu przy ul. 

Osieckiej); 

- 15.12.2018 r. – spotkanie wigilijne ze środowiskiem „Zośkowców” (ciasta – w zależności 

od ilości zaproszonych gości każda klasa przynosi 1 lub 2 ciasta rano  na 

stołówkę szkolną w gmachu przy ul. Osieckiej); 

- 15.01.2018 r. – bal karnawałowy dla klas 1-3; 

- 16.01.2018 r. – dyskoteka karnawałowa dla klas 4-8. 

 

Zachęcamy wszystkich Państwa (nie tylko przedstawicieli trójek klasowych) do udziału w 

spotkaniach Rady Rodziców oraz zgłaszania wszelkich problemów, wniosków i postulatów. 


