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 Sekretarz 

 KARINA GRYGIELSKA 

  

 

 

   

      WYBRANY ZARZĄD 

1. Iwona Turchońska - przewodnicząca 

2. Anna Pakulska / Aneta Stańczyk Łuczak / Dariusz Stąsiek - zastępcy przewodniczącej 

3. Marta Rogozińska - skarbnik 

4. Karina Grygielska - sekretarz 

5. Karolina Bielińska / Beata Bąk / Emilia Kostrzewa - komisja rewizyjna 

6. Tomek Orzechowski / Sylwia Pawłowska - komisja wycieczkowa 

 

UCHWAŁY 

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego RR - ilość głosów - 32 

15 głosów na Anetę Pakulską  

16 głosów na Iwonę Turchońską 

1 głos wstrzymujący 

1 głos nieważny (chwilowa nieobecność)  

 

Przewagą jednego głosu, na Przewodniczącą Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015  

została wybrana Iwona Turchońska 

 

2. Uchwała w sprawie wyboru Zarządu RR - ilość głosów 33 

31 głosy - za zaproponowanym składem - 

2 głosy wstrzymujące 

 

Przewagą 29 głosów, Rada Rodziców wybrała swój Zarząd w składzie: 

Zastępcy przewodniczącej - Anna Pakulska / Aneta Stańczyk-Łuczka / Dariusz Stąsiek   

Skarbnik - Marta Rogozińska 

Sekretarz - Karina Grygielska 

Komisja rewizyjna - Karolina Bielińska / Beata Bąk / Emilia Kostrzewa 

Komisja wycieczkowa - Tomek Orzechowski / Sylwia Pawłowska  

 

3. Uchwała w sprawie wysokości składki rocznej - ilość głosów 33  

33 głosy - za utrzymaniem składki 120 PLN rocznie 

 

Wszyscy uczestnicy zdecydowali o utrzymaniu składki rocznej na poziomie 120 PLN 

  

 INNE TEMATY 

1. Przedstawienie regulaminu i zadań Rady Rodziców - tytułem wstępu Dyrektor Szkoły 

Głównym zadanie RR jest zarządzanie budżetem - od zbiórki składek, pozyskiwania sponsorów poprzez 

zaplanowanie wydatków i nadzór nad nimi 

Regulamin jest dostępny na stronie www.rr.szkola-starebabice.pl 

 

http://www.rr.szkola-starebabice.pl/
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2. Informacja na co przeznaczany jest budżet RR 

Dyrektor Szkoły wymieniła następujące elementy:  

- nagrody za udział w konkursach szkolnych 

- nagrody na zakończenie roku (dostaje je 40% uczniów) 

- koszty organizacji uroczystości typu Mikołajki, Dzień Dziecka, Święto Szkoły, itp 

- konserwacja filtru wody 

- konserwacja kserokopiarki 

- dofinansowanie dla dzieci (ostatnio korzystało z tej pomocy 22 uczniów) 

 

3. Podsumowanie dotychczasowej działalności RR 

W imieniu poprzedniej Przewodniczącej RR Karoliny Jasiniak, skarbnik Marta Rogozińska rozdała zgro-

madzonym podsumowanie działań RR w latach 2011-2014. Informacja zawiera dane dotyczące budżetu, ja-

kim dysponowała RR, zestawienie zadań oraz celów, a także stopień ich wykonania. Dokument zostanie 

przesłany w formie elektronicznej do wszystkich członków RR przez Martę Rogozińską po 6 października. 

Będzie on stanowił podstawę do rozmów o planach na rok 2014/2015. 

 

4. Przedstawienie tegorocznych członków RR i zebranie kontaktów 

Każdy obecny na spotkaniu członek RR przedstawił się i wspomniał, w czym może wesprzeć szkołę. In-

formacje szczegółowe - poniżej, w tabeli z kontaktami. 

 

5. Dyskusja na temat składki na Radę Rodziców - komunikacja i motywacja 

Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty w kwestii ściągalności składki, zaproponowano, aby: 

- jasno przedstawić, na co wydawane były pieniądze i jaki jest plan na ten rok szkolny 

- utrzymać system motywacyjny, polegający na tym, że w przypadku zebrania przez klasy 90% środków do 

końca listopada, można liczyć na 20% zwrotu. Te pieniądze przechodzą na konto danej klasy i są do jej dys-

pozycji 

- pozostawić rodzicom wybór co do formy płatności - miesięcznie 12 PLN bądź rocznie 120 PLN - przy 

czym rekomenduje się płatność jednorazową. 

- w wyjątkowych przypadkach umożliwić wystąpienie o zmniejszenie składki (rodziny w trudnej sytuacji 

materialnej 

 

TERMIN I CELE KOLEJNEGO SPOTKANIA 

Termin kolejnego spotkania ustalono na wtorek, 21 października 2014 - 19:00 - 6 dni przed zebraniami w 

klasach zaplanowanymi na poniedziałek 27 października 2014. Podczas spotkania zostanie stworzony plan 

działań nowej Rady Rodziców 

 

 

 

   


