PROTOKÓŁ
Zebrania Rady Rodziców
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
z dnia 21 września 2016 r.

I. W dniu 21 września 2016 r. na zaproszenie Zarządu Rady Rodziców, doręczone członkom Rady
Rodziców pocztą internetową z dnia 15 września 2016 r., odbyło się Zebranie Rady Rodziców I
Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, z następującym
porządkiem obrad:
1. Omówienie przez Dyrekcję Liceum:
a) programu wychowawczego Liceum obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego
środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane
do uczniów, nauczycieli i rodziców;
c) projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Liceum.
2. Podjęcie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, uchwał w sprawie:
a) uchwalenia programu wychowawczego Liceum obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) uchwalenia programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
c) zaopiniowania projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Liceum.
3. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanej wysokości składki na Fundusz Rady Rodziców na
rok szkolny 2016/2017.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kwoty nie objętej Planem finansowym, jaką Zarząd
Rady Rodziców jest uprawniony dysponować na cele nadzwyczajne.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu finansowego Rady Rodziców na rok szkolny
2016/2017.
6. Omówienie roli Przedstawicieli klas w zakresie przedstawienia w klasach zadań Rady Rodziców
i celu zbierania środków na Fundusz Rady Rodziców.
7. Wolne wnioski.
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II. Uchwała Nr 1/IX/2016 w sprawie uchwalenia Programu wychowawczego i Programu
profilaktyki na rok szkolny 2016/2017.
Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 7.09.1991 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.
zm.) Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
- Program wychowawczy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w
Krakowie na rok szkolny 2016/2017, w obowiązującym brzmieniu, ustalonym przez Dyrektora
Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Małopolskim Kuratorem
Oświaty.
- Szkolny Program Profilaktyki I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w
Krakowie na rok szkolny 2016/2017, w obowiązującym brzmieniu, ustalonym przez Dyrektora
Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Małopolskim Kuratorem
Oświaty.
Obecnych osób: 15
Uchwałę podjęto głosami:

ZA – 15

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ – 0

III. Rada Rodziców odroczyła podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu
finansowego do czasu złożenia tego planu przez Dyrektora Liceum.
IV. Uchwała Nr 2/IX/2016 w sprawie proponowanej wysokości składki na Fundusz Rady
Rodziców na rok szkolny 2016/2017.
Rada Rodziców uchwala kwotę dobrowolnej składki na Fundusz Rady Rodziców na rok szkolny
2016/2017 w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych) na pierwsze dziecko, 100 zł (sto) na drugie
dziecko, 0 zł (zero) na każde kolejne dziecko.
Obecnych osób: 15
Uchwałę podjęto głosami:

ZA – 15

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ – 0

V. Rada omówiła projekt Planu finansowego Rady Rodziców, w brzmieniu ustalonym przez Zarząd.
Do projektu wniesiono poprawki i uwagi.
Uchwała Nr 3/IX/2016 w sprawie przyjęcia Planu finansowego Rady Rodziców na rok szkolny
2016/2017
Rada Rodziców uchwala Plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszego Protokołu.
Obecnych osób: 15
Uchwałę podjęto głosami:

ZA – 15

PRZECIW – 0
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WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ – 0

VI. Uchwała Nr 4/IX/2016 w sprawie uchwalenia kwoty nie objętej Planem finansowym, jaką
Zarząd Rady Rodziców jest uprawniony dysponować na cele nadzwyczajne.
Rada Rodziców postanawia, iż Zarząd jest uprawniony do dysponowania, pomiędzy zebraniami
Rady Rodziców, na cele nadzwyczajne funduszami nie objętymi Planem finansowym do kwoty
1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych). Wydatki na cele nadzwyczajne podlegają rozliczeniu w
odrębnej pozycji kosztów poniesionych z Funduszu Rady Rodziców.
Obecnych osób: 15
Uchwałę podjęto głosami:

ZA – 15

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ – 0

VII. Zarząd Rady Rodziców omówił rolę Przedstawicieli klas w zakresie przedstawienia w klasach
zadań Rady Rodziców i celu zbierania środków na Fundusz Rady Rodziców.
VIII. Wolne wnioski.
1. W ramach wolnych wniosków podjęto uchwałę:
Uchwała Nr 5/IX/2016 w sprawie motywacyjnego zwrotu części wpłat dokonanych przez klasy
na Fundusz Rady Rodziców.
Każda klasa, która dokona wpłaty na Fundusz Rady Rodziców w kwocie przekraczającej 3.500,00
zł (trzy tysiące pięćset złotych), do dnia 31 stycznia 2017 r., otrzymała zwrot na cele klasowe w
wysokości 10% zebranej kwoty przez tę klasę.
Obecnych osób: 15
Uchwałę podjęto głosami:

ZA – 15

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ – 0

2. Złożono wniosek o przygotowanie i przeprowadzanie przez Szkołę raz w roku szkolnym,
anonimowej ankiety kierowanej do rodziców, w zakresie oceny wykonania przez wychowawców,
nauczycieli i Szkołę Programu wychowawczego i Programu profilaktycznego. Celem ankiety ma
być pomoc w skutecznej realizacji tych Programów.
Obecnych osób: 15
Poparcie wyraziło:

ZA – 13

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ – 2

3. Przedstawiciele pierwszych klas zwrócili uwagę na niestosowność niektórych pytań zawartych w
ankietach przeprowadzonych wśród rodziców i uczniów klas pierwszych, dotyczących danych
osobowych i sytuacji prywatnej. Zaproponowano odbycie spotkania z Dyrektorem Szkoły w celu
omówienia treści ankiet.
4. Problem finansowania zakupu Krzyży Maltańskich odroczono do przyszłego Zebrania Rady
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Rodziców.
5. Zwrócono się do Dyrektora z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej szkoły polisy i
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia NNW uczniów w bieżącym roku szkolnym.
6. Ustalono termin kolejnego Zebrania Rady Rodziców na dzień 15 listopada 2016 r. godzina
17.00. sala numer 6. Zebranie odbędzie się bezpośrednio przed zebraniami klasowymi, które są
zaplanowane na godzinę 18.00.
Na tym Zebranie zakończono.
Do protokołu załączono:
1) lista obecności
2) Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017
3) Program Wychowawczy na rok szkolny 2016/2017
3) Plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017

____________________
Przewodniczący RR
Antoni Adamowicz

____________________
Sekretarz RR
Agnieszka Susz-Kramarska
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