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Protokół nr 03 / 2016 / 2017 

Rady Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznym 

im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu 
z dnia 17 listopada 2016 roku 

Lista obecności (w załączeniu) –  wszyscy obecni członkowie Zarządu Rady Rodziców przy 

IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra T. Chałubińskiego                   

w Radomiu na zebraniu uprawnieni są do głosowania, to jest 9 osób obecnych z 7 

uprawnionych, co stanowi kworum. Ponadto w zebraniu uczestniczy przedstawiciel członek 

Komisji Rewizyjnej, który nie ma prawa głosu w przeprowadzanych głosowaniach. 

 

Plan zebrania Zarządu Rady Rodziców: 

1. Powitanie przedstawienie porządku obrad; 

2. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Rady Rodziców; 

3. Zapoznanie z Planem Finansowym na rok 2016/2017 oraz jego zatwierdzenie lub 

odrzucenie; 

4. Zaopiniowanie wniosków o dofinansowanie Balu Studniówkowego2017 dla uczniów 

starających się o dotacje; 

5. Zaopiniowanie wniosku dot. Konkursu czytelniczego „Skąd pochodzi ten cytat”; 

6. Zakup / dofinansowanie Sali fitness-siłowni; 

7. Współpraca Szkoły z Panem Pawłem Słomka w zakresie fotografowania uczniów                    

w roku szkolnym 2016/2017; 

8. Komisyjne zniszczenie nieobowiązującej pieczęci Rady Rodziców; 

9. Wnioski i dyskusja; 

10. Zakończenie Posiedzenia Zarządu Rady Rodziców. 

 

Ad. 1.  

 

Posiedzenie rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady Rodziców, Pan Wojciech Śliwski,  

po powitaniu przedstawił porządek zebrania, który został przyjęty. 

 

Ad. 2.  

 

Przewodniczący, Pan Wojciech Śliwski zapoznał obecnych na zebraniu Zarządu Rady 

Rodziców z treścią Protokołu nr 01/2016/2017 oraz 02/2016/2017 z dnia 15 września 2016 

roku. Obecni na bieżącym zebraniu nie mieli uwag, co do treści. Niniejszy Protokół został 

jednogłośnie przyjęty w głosowaniu jawnym. 



Strona 2 z 4 

 

Ad. 3. 

 

W dalszej części zebrania głos zabrała Pani Katarzyna Mazan (księgowa Rady Rodziców), 

która przedstawiła Plan finansowy na rok szkolny 2016/2017. Z przedmiotowym Planem 

zapoznali się wszyscy obecni na zebraniu Zarządu Rady Rodziców, którzy w głosowaniu 

jawnym zaopiniowali pozytywnie powyższy Plan. 

 

Ad.4. 

 

W dalszej części Zebrania Przewodniczący Pan Wojciech Śliwski zapoznał uczestniczących 

w Zebraniu Zarządu Rady Rodziców ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie Balu 

Studniówkowego 2017. Złożonych zostało ogółem dwa wnioski z klas trzecich (dane 

składających podlegają ochronie danych osobowych zgodne z obowiązującą Ustawą). 

Złożone Wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez wychowawców co wyczerpuje 

znamiona pozytywnego ich rozpatrzenia. W drodze głosowania jawnego przyjęto, że Rada 

Rodziców ze zgromadzonych środków finansowych dofinansuje składkę Balu 

Studniówkowego 2017 w kwocie 350 zł (trzystu pięćdziesięciu złotych) dla ucznia 

ubiegającego się o dofinansowanie.  

 

Ad. 5. 

 

Zaopiniowaniu poddano kolejny wniosek o dofinansowanie złożony przez nauczycieli 

polonistów organizujących od wielu lat Konkursu czytelniczy „Skąd pochodzi ten cytat”. 

Organizatorzy proszą o dofinansowanie w kwocie 350 zł. (trzystu pięćdziesięciu złotych)                

na cały konkurs trwający od września 2016 do czerwca 2017 roku.  W drodze głosowania 

jawnego przyjęto, że Rada Rodziców ze zgromadzonych środków finansowych dofinansuje 

ww. przedsięwzięcie szkolne. 

 

Ad. 6. 

 

Dyrekcja IV liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w im. dra Tytusa 

Chałubińskiego w Radomiu planuje doposażenie Sali fitness – siłowni w profesjonalny sprzęt 

sportowy, który ma służyć zarówno uczniom jak i pracownikom szkoły. Ogólny koszt 

planowanego przedsięwzięcia to koszt ok. 15 000 zł. (piętnastu tysięcy złotych). Dyrekcja ze 

środków własnych pokrywa 2/3 planowanej inwestycji, natomiast o dofinansowanie w 1/3 
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prosi Radę Rodziców. W drodze głosowania jawnego przyjęto, że Rada Rodziców                              

ze zgromadzonych środków finansowych pokryje 1/3 kosztów inwestycji. 

 

Ad. 7. 

 

W dalszej części zebrania głos zabrał Pan Paweł Słomka – Firma VEGA PAWEŁ SŁOMKA z 

siedzibą pod adresem ul. Orła Białego 39, Izabelin C, 05-080, MAZOWIECKIE, Polska, działa w 

branży Działalność fotograficzna (74.20.Z). Firma została wpisana do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w dniu 1991-12-09, a jej właścicielem jest 

Paweł SŁOMKA. Firma współpracuje od ponad 10 lat z tutejszą placówką oświatową. 

Wykonywane zdjęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. W drodze 

głosowania jawnego przyjęto, że w bieżącym roku szkolnym prowadzona będzie nadal 

współpraca z ww. studiem fotograficznym. 

 

Ad. 8. 

 

Podczas Zebrania Zarządu Rady Rodziców została zniszczona komisyjnie nieobowiązująca 

pieczęć Rady Rodziców o następującej treści: 

 

Protokół zniszczenia nr 01/2016/2017 stanowi załącznik do niniejszego Protokołu. 

 

Od dnia 15 września 2016 roku obowiązująca pieczęcią Rady Rodziców jest pieczęć                   

o następującej treści, która przechowywana jest w Księgowości Szkoły: 

 

Ad. 9. 

Podczas Dyskusji Sekretarz Zarządu Rady Rodziców Wojciech Jopek złożył wniosek, aby 

dofinansować uczniów biorących udział w tzw. Polonezie Studniówkowym. Dofinansowanie 

będzie polegało na zakupieniu jednakowych bukiecików na rękę każdej z dziewcząt oraz 

takich samych kotylionów dla chłopców ponadto zakupione jednakowych much dla 

https://prod.ceidg.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/
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chłopców. W tym roku Poloneza tańczy 16 par (szesnaście par). Przewidywany koszt na 

jedna parę to około 30 zł. W drodze głosowania jawnego przyjęto, jednogłośnie 

sfinansowanie przedstawionego przedsięwzięcia. 

 

Ad. 10. 

 Na zakończenie zebrania, Pan Wojciech Śliwski podziękował obecnym osobom  

za przybycie i uczestnictwo w zebraniu.  

 

Podczas Zebrania Zarządu Rady Rodziców  

Protokół nr 03/2016/2017 

 zatwierdzono w dniu ………….. 201__ roku 

 

 

Wojciech Śliwski         _____________________  

Iwona Pełka                 _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


