PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZY ZSSO W GDYNI W DN. 12 WRZEŚNIA 2017r.
Celem spotkania Rady Rodziców, składającej się z przedstawicieli Trójek Klasowych
poszczególnych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum było wybranie nowej Rady
Rodziców, omówienie i zatwierdzenie spraw wykonanych i otwartych przez dotychczasową Radę
Rodziców i omówienie spraw bieżących - zgodnie z informacjami poniżej.
Lista osób obecnych na spotkaniu Rady Rodziców: załącznik nr 1
Podczas spotkania:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

Przewodnicząca dotychczasowej Rady Rodziców podsumowała zeszłoroczne działania
Podjęto uchwałę dotyczącą wyborów nowej Rady Rodziców
Omówiono wydawaną przed każdą wywiadówką Gazetkę Rady Rodziców
Przewodnicząca podziękowała za dotychczasową współpracę Trójkom Klasowym, koleżankom i
kolegom z dotychczasowej Rady Rodziców
Skierowano do weryfikacji i uwagi nowej Rady Rodziców podjęte działania starej Rady
Rodziców, a w szczególności:
a. 1% Procent Podatku
b. reorganizację szatni
c. Remont boiska – właściciel
d. Licealiści - zmiana szkoły
Omówiono problemy komunikacyjne i inne między rodzicami, a niektórymi nauczycielami
prowadzącymi wybrane przedmioty w klasach - poproszono o zgłoszenia drogą mailową
Omówiono zgłaszany przez Trójki klasowe brak wysłuchiwania rodziców przez Dyrektora Szkoły
- poproszono o zgłaszanie drogą mailową
Zgłoszony został przez jednego z Przewodniczących Trójek klasowych wniosek o
przegłosowanie pozostania starej Rady Rodziców w dotychczasowym składzie
Przewodnicząca dotychczasowej Rady Rodziców zapytała poszczególnych członków o chęć
pozostania w nowej Radzie Rodziców - otrzymała odpowiedzi twierdzące od każdego członka
starej Rady Rodziców
Zgłoszony został wniosek o dobrowolne zgłaszanie się dodatkowych kandydatów do nowej
Rady Rodziców. Zgłosiły się dobrowolnie dwie osoby - Pani Aleksandra Orłowska i Pan Mariusz
Szponer, którzy zostali wybrani jednogłośnie jako członkowie Rady Rodziców
Omówiono problem własności gruntów szkoły i remontu dużej sali gimnastycznej
Omówiono problem termomodernizacji szkoły
Wpłynęło z klas 13 protokołów wyborów trójek klasowych
Ogłoszono wyniki wyborów nowej Rady Rodziców:
- Katarzyna Data-Złoch
Przewodnicząca
- Monika Siwak
V-ce Przewodnicząca
- Joanna Siemieniuk
Skarbnik
- Dawid Silkiewicz
Sekretarz
- Anna Chabowska
Komisja Rewizyjna
- Krzysztof Gawior
Komisja Rewizyjna
- Krzysztof Szpręga
Komisja Rewizyjna
- Adam Żukowski
Przedstawicie
- Małgorzata Rutkowska
Przedstawiciel
- Aleksandra Orłowska
Przedstawiciel
- Mariusz Szponer
Przedstawiciel
Omówiono udział szkoły w Ogólnopolskich Mistrzostwach UKS i brak pomocy od Dyrekcji
Szkoły
Omówiono dane teleadresowe szkoły i Rady Rodziców

17.
18.
19.
20.
21.

Omówiono problem drzwi w szatniach gimnastyczek
Omówiono problem z ilości osób obsługujących drzwi wejściowe w szkole
Omówiono problem ze złym stanem ścian i ławek w szatni gimnazjalistek
Omówiono zmiany osobowe na stanowisku kierownika administracyjnego szkoły
Omówiono nowe etaty w szkole i jej organizację

Protokół sporządził Dawid Silkiewicz
Gdynia, dn. 12-09-2017

