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SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW
16.10.2018

przygotowane przez:
Anna Rejmonciak-Bonisławska

Zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 otworzyła Pani Dyrektor 
Dorota Smolińska, która przywitała zebranych rodziców. Następnie Pani Dy-
rektor przekazała głos dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady Rodzi-
ców- Dariuszowi Stąśkowi wraz z imienną listą delegatów do Rady Rodziców 
z poszczególnych klas. 

Przewodniczący wyjaśnił czym zajmuje się Rada Rodziców, jaką rolę pełni 
oraz jakie podejmuje stałe inicjatywy. Osoby obecne na sali reprezentujące 
poszczególne klasy złożyły podpisy na liście obecności stanowiącej załącznik 
do niniejszego sprawozdania oraz zostały poproszone o przedstawienie się.

Na zebranie przybyło 29 osób przy czym dwie osoby udzieliły pełnomocnictwa 
do głosowania w wyborach do Prezydium Rady Rodziców, których dokument 
stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Wobec stwierdzenia, iż osią-
gnięto kworum przystąpiono do wyboru nowego składu Prezydium Rady Ro-
dziców. 

W skład komisji skrutacyjnej zostali powołani: Elżbieta Lange-Kamińska oraz 
Arkadiusz Kantorski.

Po przeliczeniu głosów oddanych w trybie tajnym Komisja Skrutacyjna ogłosi-
ła, iż w skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 weszli:
1. Przewodnicząca Rady Rodziców: Iwona Postek -Turchońska z liczbą 27 

głosów,
2. Zastępcami Przewodniczącej Rady Rodziców zostali:  

a) Dariusz Stąsiek z liczbą 29 głosów,  
b) Rafał Krzyżanowski z liczbą 11 głosów,  
c) Anna Rejmonciak-Bonisławska z liczbą 18 głosów,

3. Skarbnikiem została Marta Rogozińska z liczbą 32 głosów,
4. Sekretarzem została Karina Grygielska z liczbą 30 głosów.



Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców powołano:

I. Komisję Wycieczkową, w skład której jednogłośnie weszły następujące oso-
by:
1. Marek Wyszyński,
2. Anna Tymko,
3. Marta Rogozińska

II. Komisję Rewizyjną, w skład której jednogłośnie weszły następujące osoby:
1. Beata Bieńka,
2. Łukasz Sawionek,
3. Renata Filkelnsztein 

Osobami koordynującymi zajęcia dodatkowe na terenie szkoły zostały:
1. Iwona Postek-Turchońska,
2. Karina Grygielska,
3. Iwona Sewastynowicz

Po ogłoszeniu wyników wyborów głos zajęła nowowybrana przewodnicząca. 
Iwona Postek-Turchońska przedstawiała własne spostrzeżenia dotyczące 
funkcjonowania Rady Rodziców.

Następnym punktem zebrania było głosowanie w kwestii funduszu na Radę 
Rodziców i tak jak w latach ubiegłych jednogłośnie zagłosowano za składką w 
wysokości 120 zł rocznie przypadającą na każde dziecko. 

O najbliższym terminie zebrania Przewodnicząca powiadomi Rodziców drogą 
e-mailową. Przy czym ustalono, iż zebrania będą się odbywać na tydzień 
przed przypadającymi zebraniami klasowymi. 

Załączniki:
1. Lista obecności,
2. pełnomocnictwa do głosowania.
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