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Protokół nr 05 / 2016 / 2017 

Rady Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznym 

im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu 
z dnia 10 kwietnia 2017 roku 

 

Lista obecności (w załączeniu Załącznik Nr 1) – Zarząd Rady Rodziców przy IV Liceum 

Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra T. Chałubińskiego w Radomiu 

liczy 9 osób, obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania jest 7 Członków Zarządu, 

co stanowi kworum w głosowaniu. W przypadku braku kworum decydujący głos ma 

Przewodniczący Zarządu Rady Rodziców lub prowadzący zebranie.  

 

 

Plan zebrania Zarządu Rady Rodziców: 

1. Powitanie przedstawienie porządku obrad; 

2. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Rady Rodziców; 

3. Zapoznanie ze zrealizowanymi przedsięwzięciami finansowymi do dnia 28.02.2017 

roku przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017; 

4. Zapoznanie z pismem opracowanym przez Zarząd Rady Rodziców skierowanym                  

do Rodziców/Opiekunów Prawnych, którego treść została zamieszczona                       

w E-dziennik Librus; 

5. Wystąpienie Pani Dyrektor Bożeny Szulczyk i przekazanie pisma Prezydenta Miasta, 

Radosława Witkowskiego; 

6. Głosowanie i wytypowanie kandydatur Członków Zarządu Rady Rodziców do pracy  

w komisji konkursowej, w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora; 

7. Wnioski i dyskusja; 

8. Zakończenie Posiedzenia Zarządu Rady Rodziców. 

 

Ad. 1.  

 

Posiedzenie rozpoczął i prowadził Sekretarz Wojciech Jopek podczas usprawiedliwionej nieobecności 

Przewodniczącego Rady Rodziców, Pan Wojciecha Śliwski,  po powitaniu przedstawił porządek 

zebrania, który został przyjęty. 

 

Ad. 2.  

 

Sekretarz, Pan Wojciech Jopek zapoznał obecnych na zebraniu Zarządu Rady Rodziców                               

z treścią Protokołu nr 04/2016/2017 3 z dnia 19 stycznia 2017 roku. Obecni na bieżącym zebraniu nie 

mieli uwag, co do treści zawartej w protokole. Niniejszy Protokół został jednogłośnie przyjęty           
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w głosowaniu jawnym. 

 

Ad. 3.  

W dalszej części zebrania Pan Wojciech Jopek zapoznał obecnych o zrealizowanych  do tej pory                    

w roku szkolnym 2016/2017 przedsięwzięć sfinansowanych ze środków Rady Rodziców: 

 

1. zakup 5 zestawów szafek szkolnych ubraniowych: - 4 526,40 zł.; 

2. zakup sprzętu sportowego do siłowni – 4 993,80 zł.; 

3. zakup komputera do pokoju nauczycielskiego – 2 150,00 zł.; 

4. dofinansowanie balu studniówkowego dla 3 uczniów – 1 050,00 zł.; 

5. zakupienie 16 par rękawiczek białych dla chłopców tańczących poloneza – 400,00 zł., które 

będą wykorzystywane w kolejnych uroczystościach szkolnych np. studniówka; 

6. sfinansowanie nagród w konkursach szkolnych – 451,48 zł.;  

7. dofinasowanie udziału uczniów szkoły w V Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich – 

369,00 zł.; 

8. sfinansowanie spotkania Andrzejkowego z Panem Gierałą w bibliotece szkolnej – 100,00 zł.; 

9. zakup podręczników do biblioteki szkolnej – 88,90 zł.; 

10.  dofinansowanie imprez szkolnych (np. DEN, Dzień Talentów): 603,85 zł.; 

11.  przewozy uczniów na konkursy i olimpiady: 2.171,76 zł.;  

 

Łącznie wydano kwotę 17 105,23 zł. na rzecz uczniów i szkoły. 

Do dnia 28 lutego 2017 roku Państwa wpłaty na rzecz Rady Rodziców wyniosły 17 082,00 zł. 

Zatem różnica w kwocie 23,23 zł. wynika z tego,  że Rada Rodziców korzysta ze zgromadzonych 

środków finansowych w roku poprzednim 2015/2016.  

 

Ad.4. 

Następnie prowadzący zebranie odczytał pismo skierowane do Rodziców/Opiekunów Prawnych, 

którego ideą jest ich zapoznanie z realizowanymi przedsięwzięciami przez Radę Rodziców oraz 

zwrócenie się z prośbą o wpłaty dobrowolnej kwoty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 

2016/2017. Pismo stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu, które należy zamieścić na stronie 

internetowej szkoły. Ponadto przedmiotowe pismo zostało przesłane w dniu 04.04.2017 roku do 

Wszystkich Rodziców/Opiekunów Prawnych poprzez E-dziennik Librus. 

 

Ad. 5. 

Następnie podczas zebrania Zarządu Rady rodziców głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Szulczyk. 

Przekazała pismo od Prezydenta Miasta, Radosława Witkowskiego celem wytypowania dwóch 

przedstawicieli Rady Rodziców do pracy w komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata               

na stanowisko dyrektora. 

Ad. 6. 
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W dalszej części zebrania wyłonione zostały kandydatury do pracy w komisji konkursowej w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora. Uprawnieni do zgłaszania kandydatur zgłosili 

następujące osoby: Wojciech Śliwski, Wojciech Jopek oraz Wiesław Borkowski. W głosowaniu 

jawnym wybrano przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej: Wojciech Śliwski                     

i Wojciech Jopek oraz postanowiono, że Wiesław Borkowski będzie rezerwowym przedstawicielem 

Rady Rodziców. Przedstawiciele zostali zatwierdzeni w drodze Uchwały, która stanowi Załącznik Nr 

3 do niniejszego Protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podczas dyskusji Jarosław Molenda złożył wniosek do Pani Dyrektor o zainicjowanie spotkania 

przedstawicieli Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim. Przedmiotowe spotkanie ma na celu 

przypomnienia o zgłaszaniu kandydatur „Złoty Tytus”. Spotkanie zostanie ustalone przez Dyrektora 

Szkoły w terminie późniejszym, o którym zostanie powiadomiona Rada Rodziców. 

 

Ad. 8. 

Na zakończenie zebrania, prowadzący podziękował obecnym rodzicom 

za przybycie i uczestnictwo w zebraniu. Ponadto ustalony został termin kolejnego zebrania Zarządu 

Rady Rodziców, to jest w dniu najbliższych zebrań klasowych w roku szkolnym 2017/2018 o godz. 

16.00. Zaznaczył, że może być zebranie Zarządu we wcześniejszym terminie w przypadku potrzeby 

podjęcia decyzji w niecierpiącej zwłoki sprawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


