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Protokół nadzwyczajnego posiedzenia Rady Rodziców z dnia 25 września 2013 r.

1. Składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/14

Zmiana wysokości składki oraz ujednolicenie jej wysokości wywołały wiele emocji wśród rodziców. 

Planując wydatki na rok szkolny 2013/14 Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektor Szkoły zmieniła wysokość składki na Radę 
Rodziców ze 100 na 120 zł. Z uwagi na jej niezmienioną od sześciu lat wysokość, rosnące oczekiwania rodziców w zakresie oferty
pozalekcyjnej szkoły, zwiększeniem puli nagród książkowych (wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymują nagrody na koniec 
roku), zwiększeniem ilości konkursów w szkole oraz wzrost cen towarów i usług na rynku zmiana ta jest konieczna.

W głosowaniu jawnym RR przychyliła się do podjętej na spotkaniu budżetowym decyzji.

Głosowanie 1: Czy jesteś za tym, aby składka na Radę Rodziców rok 2013/14 wynosiła 120 zł rocznie?

za – 19 os., przeciw – 0 os., wstrzymujących się – 4 os.

W głosowaniu wzięły udział 23 osoby.

2. Postawienie się Karoliny Jasiniak do dyspozycji RR

W związku z jednoosobowym ze strony RR ustaleniem zmiany wysokości składki na bieżący rok szkolny Przewodnicząca Rady 
Rodziców Karolina Jasiniak oddała się do dyspozycji RR. Odpowiadając na pytania zebranych Karolina Jasiniak wyjaśniła powody 
podjęcia tej decyzji: wzrost cen produktów i usług, niezmienna składka od wielu lat, wzrost oczekiwań rodziców w zakresie oferty 
programowej szkoły wobec niedostatecznych funduszy w systemie oświaty na ich realizację, poszerzenie oferty szkoły w zakresie 
dodatkowych konkursów rozwijających wiedzę naszych dzieci. Zmiana wysokości składki była i jest nieunikniona, niefortunnie 
natomiast została ustalona jednoosobowo w rozmowie z Dyrektor Szkoły.

W głosowaniu tajnym Rada Rodziców udzieliła wotum zaufania Przewodniczącej Rady Rodziców Karolinie Jasiniak.

Głosowanie 2: Czy jesteś za udzieleniem wotum zaufania Karolinie Jasiniak? 

za – 22 os., przeciw – 0 os., wstrzymujących się – 0 os.

W głosowaniu wzięły udział 22 osoby.

Termin następnego posiedzenia Rady Rodziców, środa 23 października 2013, godz. 18:45.

Drugi termin następnego posiedzenia Rady Rodziców, środa 23 października 2013, godz. 19:00.

Sekretarz Rady Rodziców
Lidia Cukrowska

Załączniki:

1. Lista obecności

2. Karty do głosowania w głosowaniu 2


