
PROTOKÓŁ

posiedzenia Rady Rodziców

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

z dnia 16 maja  2017 r.

Na zebraniu  w dniu  16  maja  2017 roku obecnych było  11  osób,  w części  zebrania  uczestniczył  nadto
zaproszony dyrektor Szkoły mgr Jacek Kaczor.

Zebranie prowadził przewodniczący RR Pan Antoni Adamowski.

Na zebraniu omówione zostały następujące kwestie oraz  podjęte następujące uchwały :

1.  Zreferowano  inicjatywę  absolwentów  Szkoły,  obchodzących  50  lecie  matury,  dotyczącą  utworzenia
subkonta przy rachunku bankowym Rady Rodziców, przeznaczonego na wpłaty darowizn od absolwentów
Szkoły.  

Oddano głosów : za – 0, przeciw -10, wstrzymujących się - 1 

Uchwała Rady Rodziców nr 1/05/2017 : 

Nie wyrażono zgody na utworzenie subkonta przy koncie Rady Rodziców.

2.  Dyrektor  Szkoły  wskazał,  iż  od  1  września  2017  roku  rady  rodziców  mogą  dysponować  kontem
bankowym. Poddano pod rozwagę zmianę banku do obsługi konta RR, z uwagi na niekorzystne warunki w
obecnym banku.

3. Przedstawiono propozycję, aby dokonywać wpłaty w wysokości 1% podatku na konto Stowarzyszenia
Małopolska, ze wskazaniem na I LO w Krakowie, z których to wpłat część miała by zostać przekazana na
rzecz Szkoły.

Zobowiązano nową Radę Rodziców, aby nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Małopolska.

4. Omówiono kwestię regonu i NiPu Rady Rodziców, ustalono, że dane te nie są konieczne i nie należy ich
używać (regon jest zawieszony, a NIPu nie ma).

5.  Pan  Dyrektor  przedstawił  ofertę  dla  Szkoły  dotyczącą  wyposażenia  Szkoły  w  pitniki  wody.  Jedno
urządzenie  zostanie zakupione ze  środków UMK, Szkoła  planuje  zamontowanie  czterech urządzeń.  Pan
Dyrektor zwrócił się do RR o możliwość zakupu pozostałych  trzech, które mają zostać zamontowane na
korytarzach Szkoły. Koszt zakupu i montażu jednego urządzenia wynosi 1900 zł.

6. Przedstawiono koncepcję przeprowadzenia ankiety wśród rodziców dotyczącej oceny pracy nauczycieli.
Pan  Dyrektor  wyjaśnił,  że  takie  ankiety  są  prowadzone  każdego  roku  w  10  klasach,  nadto  z  karty
nauczyciela wynika prawo dyrektora do wystąpienia o ocenę do samorządu uczniowskiego. Ocena wydana
przez rodziców jest brana pod uwagę czy ocenie dorobku nauczyciela, w innych wypadkach nie jest wiążąca.

7. Zaproponowano, aby RR przedstawiła dyrekcji Szkoły rekomendację co do nauczycieli oraz pracy Szkoły
w  zakresie położenia większego nacisku na integrację zespołów klasowych, poprzez pracę wychowawczą
oraz wypracowanie zasad wspólnotowych.

Pan Dyrektor przypomniał też o konieczności  zachowania procedur w wypadku zgłaszania  problemów i
zastrzeżeń przez rodziców.  

Omówiono także kwestię  organizacji wyjazdów integracyjnych w klasach pierwszych oraz prowadzonych
podczas tych wyjazdów zajęć terapeutycznych dla młodzieży.  
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8. Pan Dyrektor wystąpił z prośbą o zaopiniowanie wniosku o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta
Krakowa im. Juliusza Leo, z uwagi na sytuację materialną dla dwóch uczniów.

Wniosek ten poddano pod głosowanie :

Oddano głosów : za- 11, przeciw -0, wstrzymujących się -0.

 Uchwała Rady Rodziców nr 2/05/2017 : 

Rada Rodziców pozytywnie opiniuje wniosek dyrekcji Szkoły o przyznanie stypendium Prezydenta
Miasta Krakowa im. Juliusza Leo dla dwóch uczniów.

9.  Pan  Dyrektor  przedstawił  plany  dotyczące  modernizacji  Szkoły  w  przyszłości,  w  zakresie  systemu
przeciwpożarowego, systemu  dozoru poprzez wprowadzenia kart wejściowych oraz  remontu elewacji od
strony podwórka jak i modernizacji samego podwórka. 

10. Pan Dyrektor wystąpił z wnioskiem o zaopiniowanie dorobku nauczycieli :

Mgr Grzegorz Hudziak, 

Dr Janusz Ryba, 

Mgr Krzysztof Halaczek

Mgr  Dariusz Feliksik 

Mgr Julia Łosiak-Pilch

Wniosek ten poddano pod głosowanie :

Oddano głosów : za- 11, przeciw -0, wstrzymujących się -0.

 Uchwała Rady Rodziców nr 3/05/2017 : 

Rada Rodziców pozytywnie ocenia dorobek dydaktyczno-wychowawczy nauczycieli  mgr Grzegorza
Hudziaka,  dr  Janusza Ryby, mgr Krzysztofa Halaczka,  mgr Dariusza Feliksika,  mgr Julii  Łosiak-
Pilch. 

11.Ustalono termin kolejnego zebrania Rady Rodziców na dzień 6 czerwca, godzina 18.00, Sala nr 6.

Antoni Adamowski  – Przewodniczący - __________________________________

Załącznik : lista obecności 
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