PROTOKÓŁ
Zebrania Rady Rodziców
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
z dnia 06 czerwca 2017 r.

I. W dniu 06 czerwca 2017 r. na zaproszenie Zarządu Rady Rodziców, doręczone członkom Rady
Rodziców pocztą internetową z dnia 02 czerwca 2017 r., odbyło się Zebranie Rady Rodziców I
Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, z następującym
porządkiem obrad:
1) podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania przez Radę Rodziców kupna przez szkołę pitników
dla uczniów
2) dyskusja w sprawie podstaw przeprowadzania przez Radę Rodziców opinii dorobku
dydaktyczno-wychowawczego nauczycieli
3) omówienie sprawy ubezpieczenia uczniów na kolejny rok szkolny
- pozyskanie ofert ubezpieczenia – Rodzice proszeni są o zgłaszanie ofert
- wypracowanie nowego modelu działania, w związku z tym, że od nowego roku szkoła nie jest już
w żadnym zakresie stroną w procesie ubezpieczania uczniów (nieobowiązkowego NNW),
- na Zebranie zaproszony został agent reprezentujący dotychczasowego ubezpieczyciela z ofertą
kontynuacji ubezpieczenia
4) omówienie wyborów do Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018, które będą przeprowadzane
we wrześniu 2017 r.
5) podsumowanie działalności w bieżącym roku szkolnym i wolne wnioski.
Na Zebranie przybył Dyrektor Szkoły Pan Jacek Kaczor.
Obecnych członków Rady Rodziców : 8
I. Przystąpiono do pkt. 1 porządku obrad.
Dyrektor poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymał opinię Sanepidu w sprawie jakości wody
dostarczanej siecią wodociągową, która nadaje się picia. W związku z tym Urząd Miasta sfinansuje
zakup jednego pitnika wraz z instalacją doprowadzającą wodę.
Uchwała Rady Rodziców Nr 1/06/2017 w sprawie dofinansowania przez Radę Rodziców
zakupu pitników
Rada Rodziców podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania zakupu trzech pitników wody za
łączną kwotę 6.000,00 zł z Funduszu Wspierania Bazy Materialnej Szkoły.
Obecnych: 6 osób
Głosów:
ZA – 5

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 1

II. Przystąpiono do pkt. 2 porządku obrad.
Dyrektor omówił zasady opiniowania przez Radę Rodziców w sprawie dorobku zawodowego
nauczycieli. Jest to wymóg ustawowy. Opinia nie jest wiążąca i nie musi zostać wydana. Nie ma
wypracowanych metod opiniowania. Wydaje się, że właściwym jest przedstawienie prezentacji
przez Dyrektora. Decyzja, nie musi być podjęta natychmiast, może zostać podjęta w terminie
dwóch tygodni, po zebraniu przez Radę Rodziców informacji. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami Dyrektor może zwrócić się do Samorządu Uczniowskiego o oceny pracy nauczyciela.
III. Przystąpiono do pkt. 3 porządku obrad.
Dyrektor Szkoły Pan Jacek Kaczor przestawił kwestię dotyczącą zawierania umowy ubezpieczania
uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Szkoła nie ma
uprawnienia do zawierania umowy z ubezpieczycielem. Dyrektor rekomendował kontynuację
umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem ERGO HESTIA, ponieważ dotychczasowa
współpraca przebiegała bezproblemowo. Ponadto w przypadku kontynuacji ubezpieczania umowa
może być zawarta do 30 września, zaś w przypadku zawarcia umowy z nowym ubezpieczycielem
umowa powinna zostać zawarta do 31 sierpnia. Oferta Hestii jest jedyną w obecnej chwili, która
wpłynęła do szkoły.
Pani Agata Miernik poinformowała, że wszyscy uczestnicy Studniówki wymagają ubezpieczenia.
W tym celu została organizatorzy studniówki organizowanej w styczniu 2017 r. zawarli umowę
ubezpieczenia na jedną imprezę dla osób towarzyszących i uczniów, którzy nie zostali ubezpieczeni
w ramach ubezpieczenia w szkole. Ubezpieczenie zawarto w Hestii, czyli u ubezpieczyciela szkoły,
ponieważ Hestia wskazała, którzy uczniowie korzystają już z ubezpieczenia NNW. Koszt
ubezpieczenia wyniósł 150 zł.
Na zebranie przybył przedstawiciel ERGO HESTIA i przedstawił ofertę ubezpieczenia, stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu. W ubiegłym roku składka wynosiła 50,00 zł i suma
ubezpieczenia 20.000,00 zł. Obecnie warunki nie ulegają zmianie. Przedstawiciel firmy Hestia
omówił korzyści i mankamenty bezimiennego ubezpieczenia uczniów szkoły jako zbiorowości.
Zasugerował, aby stroną zawierającą umowę w imieniu rodziców w przyszłym roku było
stowarzyszenie Bezpieczna Młodzież założone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia.
Polisa zostanie przekazana wówczas do szkoły przez w/w stowarzyszenie. Ułatwi to kontakt i
udzielanie wyjaśnień rodzicom na wypadek szkód i roszczeń w stosunku do ubezpieczyciela. Za
pośrednictwo stowarzyszenie nie pobiera żadnych opłat ani prowizji. Polisa musi być wystawiona
do 31.08.2017 roku i może zostać podpisana również bezpośrednio przez Radę Rodziców. Ilość
uczniów ubezpieczanych zostanie określona szacunkowo na podstawie danych z poprzednich lat.
Imienna lista osób ubezpieczonych będzie przechowywana w sekretariacie szkoły.
Przedstawiciel zwrócił uwagę na poszerzenie oferty o punkt dotyczący rehabilitacji. Na pytanie o
możliwość uzyskania prowizji na rzecz szkoły, udzielił odpowiedzi negatywnej, uzasadniając ją
specyfiką polisy, w ramach której cała kwota przeznaczona jest na ryzyko oraz zmianami
prawnymi.
Przystąpiono do pkt. 5 porządku obrad - wolne wnioski.
Pani Agata Miernik-Michta Skarbnik RR zgłosiła potrzebę uczulenia nauczycieli na potrzeby
materialne uczniów, które mogą zostać sfinansowane przez Radę Rodziców na podstawie wniosków
wychowawców, pedagoga, innych nauczycieli.
Pani Anna Stępniewska – Janowska Wiceprzewodnicząca RR zgłosiła potrzebę uwzględniania

przez Grono Pedagogiczne terminów posiedzeń Zarządu RR, które odbywają się jeden raz w
miesiącu celem rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie. Wnioski zgłoszone po odbyciu
posiedzenia Zarządu są rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu. W przypadkach nagłych istnieje
możliwość podjęcia uchwały w trybie pilnym. Natomiast imprezy, które są stałymi wydarzeniami
powinny być planowane z odpowiednim wyprzedzeniem.
Pan Dyrektor zasygnalizował, że dobrze byłoby aby przedstawiciele RR byli obecni w dniu 07 lipca
2017 r. na spotkaniu rodziców i uczniów klas I z wychowawcami. Swoją obecność zadeklarowała
Pani Wiceprzewodnicząca Anna Stępniewska- Janowska i Pan Zdzisław Kałka. W tym dniu będą
oni zbierać składki na Fundusz RR i poinformują o wyborach do RR, które odbędą się we wrześniu.
Dyrektor przekazał informację o planowanych zmianach, np. w przyszłym roku będzie
prawdopodobnie 8 klas ; klasy będą 28-osobowe; szkoła będzie nadal pracować na jedną zmianę.

Wobec tego, że nie zgłoszono żadnych innych ofert ubezpieczenia NNW oraz w związku z tym, że
dzisiejsze Zebranie jest ostatnim w bieżącym roku szkolnym, a polisa musi być wystawiona do
31.08.2017 roku, obecni członkowie Rady Rodziców podjęli następującą uchwałę :
Uchwała Rady Rodziców Nr 2/06/2017 w sprawie wyboru ubezpieczyciela ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
1. Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze oferty Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo
Hestia S.A. dobrowolnego ubezpieczenia uczniów I Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w
Krakowie na rok szkolny 2017/2018 od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w wariancie
maksymalnym przy składce 50,00 zł na rok i sumie ubezpieczenia 20.000,00 zł.
2. Zawarcie umowy ubezpieczenia powierza się stowarzyszeniu Bezpieczna Młodzież założonemu
przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia.
Obecnych: 6 osób
Głosów:
ZA – 5

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 1

5. Ustalono termin następnego Zebrania Rady Rodziców we wrześniu 2017 r. po zebraniach
klasowych.

Do protokołu załączono listę obecności.

____________________
Wiceprzewodnicząca Zarządu RR
Anna Stępniewska - Janowska

____________________
Sekretarz RR
Agnieszka Susz-Kramarska

