
PROTOKÓŁ

posiedzenia Zarządu Rady Rodziców

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

z dnia 21 marca 2017 r.

I. Zarząd podjął uchwały:

1. Uchwała 1/III/2017 w sprawie udzielenia dofinansowania do wyjazdu ucznia na finał Olimpiady
Języka Niemieckiego

Wniosek złożony przez Panią  Prof.  Iwonę Majcher o dofinansowanie  wyjazdu ucznia  klasy 1c na finał
Olimpiady Języka Niemieckiego w Poznaniu, w kwocie 64,00 zł.

Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu w kwocie 64,00 zł, z Funduszu Olimpijskiego i Naukowego.

Uchwałę podjęto głosami: ZA – 4  PRZECIW – 0  WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ - 0

2. Uchwała 2/III/2017 w sprawie przyznania dofinansowania udziału ucznia w wycieczce klasowej 

Wniosek  złożony  przez  nauczyciela  Panią  Prof.  Bogumiłę  Latinek  w  sprawie  sfinansowania  kosztów
wycieczki klasowej do Pragi ucznia klasy Ic, który znalazł się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, w
kwocie 600,00 zł.

Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu w kwocie 600,00 zł, z Funduszu Zapomogowego dla Uczniów

Uchwałę podjęto głosami: ZA – 4  PRZECIW – 0  WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ - 0

3. Uchwała 3/III/2017 w sprawie dofinansowania wspólnego obiadu uczniów z Polski i Niemiec

Wniosek złożony przez nauczyciela Panią Prof. Annę Kyzioł w sprawie sfinansowania kosztów wspólnego
obiadu w stołówce szkolnej dla 84 osób x 10 zł, w kwocie 840,00 zł.

Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu w kwocie 840,00 zł, z Funduszu Reprezentacyjnego.

Uchwałę podjęto głosami: ZA – 4  PRZECIW – 0  WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ - 0

4. Uchwała 4/III/2017 w sprawie dofinansowania pokazu sztuki w języku angielskim

Wniosek złożony przez nauczyciela Panią Prof. Iwonę Wygrecką w sprawie sfinansowania pokazu sztuki w
języku angielskim – wypożyczenia strojów oraz transportu – wynajęcia busa, w kwocie 700,00 zł.

Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu w kwocie 700,00 zł, z Funduszu Wydarzeń Kulturalnych.

Uchwałę podjęto głosami: ZA – 4  PRZECIW – 0  WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ – 0

5. Uchwała 5/III/2017 w sprawie dofinansowania wyjazdu ucznia na Olimpiadę Przedsiębiorczości 

Wniosek  złożony  przez  nauczyciela  Pana  Prof.  Zbigniewa  Nowakowskiego  w  sprawie  sfinansowania
wyjazdu ucznia na Olimpiadę Przedsiębiorczości – etap centralny w Warszawie, wraz z nauczycielem w
łącznej kwocie 479,00 zł.

Zarząd  podjął  decyzję  o  dofinansowaniu  kosztów  wyjazdu  ucznia  w  kwocie  212,60  zł,  z  Funduszu
Olimpijskiego i Naukowego. 
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Uchwałę podjęto głosami: ZA – 4  PRZECIW – 0  WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ - 0

6. Uchwała 6/III/2017 w sprawie dofinansowania uczestnictwa ucznia w ogólnopolskim turnieju debat
„Polska między Wschodem a Zachodem”

Wniosek złożony przez ucznia Krzysztofa Woźniaka, pozytywnie zaopiniowany przez wychowawcę Panią
Prof. Martę Karpiel, w sprawie sfinansowania uczestnictwa ucznia w ogólnopolskim turnieju debat „Polska
między Wschodem a Zachodem”, organizowanym przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców oraz Instytut
Wschodnich Inicjatyw (w tym kaucja zwrotna 100,00 zł) kwocie 200,00 zł.

Zarząd  podjął  decyzję  o  dofinansowaniu  kosztów  w  kwocie  100,00  zł,  z  Funduszu  Olimpijskiego  i
Naukowego. 

Uchwałę podjęto głosami: ZA – 4  PRZECIW – 0  WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ - 0

7. Zarząd ustalił, iż Przewodniczący Zarządu zaprosi Dyrektora Szkoły na najbliższy termin Zebrania Rady
Rodziców celem umożliwienia aktywnego kontaktu Dyrekcji z przedstawicielami Rodziców.

W związku z tym, że Rada Rodziców przewiduje możliwość sfinansowania z Funduszu Rady Rodziców na
zakończenie roku szkolnego celu wskazanego przez Dyrektora Szkoły, Przewodniczący Zarządu zwróci się
do Dyrektora z prośbą o omówienie na Zebraniu aktualnych potrzeb Szkoły.

8. Uchwała 7/III/2017 w sprawie zwołania Zebrania Rady Rodziców

Zarząd podjął decyzję o zwołaniu Zebrania Rady Rodziców na dzień  25 kwietnia 2017 r. g. 17.00. sala
numer 6, z następującym porządkiem obrad:

1. omówienie stanu finansów Rady Rodziców

2. dyskusja na temat zwiększenia wpływów na Fundusz Rady Rodziców

3. spotkanie z Dyrekcją Szkoły i omówienie celu dofinansowania przez Radę Rodziców wskazanego przez
Szkołę

4. dyskusja przedstawicieli klas z Dyrekcją w sprawach bieżących

Uchwałę podjęto głosami: ZA – 4  PRZECIW – 0  WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ - 0

Ustalono termin kolejnego zebrania zarządu dnia 25 kwietnia 2017 r. g. 16.00.

Do protokołu załączono wnioski o dofinansowanie rozpatrzone w uchwałach.

Antoni Adamowski  – Przewodniczący - __________________________________

Anna Stępniewska - Janowska – Zastępca  - __________________________________

Agata Miernik – Michta – Skarbnik - __________________________________

Agnieszka Susz-Kramarska – Sekretarz - __________________________________
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