
PROTOKÓŁ

Zebrania Rady Rodziców

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

I. W dniu 25 kwietnia 2017 r. na zaproszenie Zarządu Rady Rodziców, doręczone członkom Rady

Rodziców pocztą internetową z dnia 10 kwietnia 2017 r., odbyło się Zebranie Rady Rodziców  I

Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Bartłomieja  Nowodworskiego  w  Krakowie,  z  następującym

porządkiem obrad:

1. przedstawienie przez Zarząd stanu wpłat na Fundusz Rady Rodziców oraz celów sfinansowanych
przez Radę w okresie od XII.2016 r. do IV.2017 r.,
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,
5. wolne wnioski. 

I. Przystąpiono do pkt. 1 i 2 porządku obrad.

Pani  Agata  Miernik  Michta  Skarbnik  Rady  Rodziców,  zrelacjonowała  stan  funduszu  Rady
Rodziców i poniesione wydatki. Rodzice przeprowadzili dyskusję w sprawie zwiększenia wpływów
na Fundusz.

II. Pkt. 3 porządku obrad.

1.  Przewodniczący Rady Rodziców przekazał informację o proponowanym przez Dyrekcję celu
dofinansowania przez Radę Rodziców, w postaci zamontowania na III piętrach na korytarzach
źródeł wody pitnej dla uczniów z planem uruchomienia od września 2017 r. 

Spotkanie z Dyrekcją nie odbyło się.  Kosztorys, ani inne szczegóły przedsięwzięcia nie zostały
przedstawione. W związku z tym odstąpiono od omówienia dofinansowania celu wskazanego przez
Szkołę.

2. Przewodniczący Rady Rodziców przekazał wniosek Dyrekcji o przyznanie w tym roku szkolnym
nagród Rady Rodziców dla trzech najlepszych uczniów. Nagroda główna w kwocie 1.500 zł, i dwie
nagrody dodatkowe w kwocie 1.000 zł i 500 zł.

Uchwała Rady Rodziców Nr 1/04/2017 w sprawie ufundowania nagrody Rady Rodziców dla
najwybitniejszego ucznia w roku szkolnym 2016/2017

Rada Rodziców postanowiła ufundować jedną nagrodę dla najlepszego ucznia w kwocie 1.000 zł.

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
Stanowisko Rady Rodziców: Rada popiera dotychczasową ideę wyboru przez Radę Pedagogiczną



jednego ucznia / uczennicy, o najwybitniejszych osiągnięciach, na które składa się suma wyników
w nauce, olimpiadach i konkursach, pracach społecznych, i inne sukcesy.

III. Pkt. 4 i 5 porządku obrad.

1.  Omówiono sprawy organizacji  studniówki,  która  odbyła  się  w tym roku.  Organizatorki  balu

studniówkowego podzieliły się swoimi doświadczeniami z rodzicami młodszych klas. 

2.  Poruszono temat sposobów poprawienia komunikacji pomiędzy wychowawcami a rodzicami.

Rodzice postulują, aby w tym celu nauczyciele mieli kontakt z rodzicami za pośrednictwem

poczty  elektronicznej,  ponieważ  Librus  nie  jest  narzędziem  bezpośredniej  i  bieżącej

komunikacji.

3.  Poruszono kwestię  wnioskowanych przez Radę Rodziców na poprzednich zebraniach  ankiet

satysfakcji rodziców. Przewodniczący Rady Rodziców wyjaśnił,  że w związku z problemami z

odwoływaniem i ponownym powołaniem Pana Dyrektora Jacka Kaczora, nie mógł On dotychczas

zajmować się tym tematem. Treść ankiety może być opracowana przez Rodziców. Jej  zebranie

powinno mieć miejsce z początkiem roku szkolnego. 

4. Rada Rodziców podtrzymuje inicjatywę wprowadzenia zwyczaju bezpośredniego kontaktu
Dyrekcji  z  Rodzicami poprzez spotkania  podczas Zebrań Rady Rodziców. Zaproponowano
spotkanie z Dyrektorem w innym terminie, nie kolidującym z Radą Pedagogiczną. 

5. Ustalono termin następnego Zebrania Rady Rodziców w dniu 16.05.2017 r. g. 18.00.

Do protokołu załączono listę obecności.

____________________ ____________________

    Przewodniczący RR        Sekretarz RR

               Antoni Adamowski        Agnieszka Susz-Kramarska


