Protokół z posiedzenia Rady Rodziców
27.09.2022 r.
Zebranie rozpoczął dyrektor szkoły Krzysztof Myszkowski witając zebranych.
Zgodnie z listą obecności na pierwsze posiedzenie w roku szkolnym 2022/2023 przybyło 12
członków Rady Rodziców (lista obecności na posiedzeniu 27.09.2022 r. – załącznik nr 1).
Zgodnie z liczbą oddziałów pełny skład Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym wynosi
19 osób.
Nie przybył na zebranie pan Maciej Rybarczyk, dotychczasowy przewodniczący Rady.
Ponieważ z przyczyn osobistych nie mogła uczestniczyć skarbnik pani Iwona Bąkowska,
postanowiono sprawozdania ustępującego Zarządu przedstawić na kolejnym posiedzeniu.
Przyjęto propozycję dyrektora, aby nowy Zarząd spotkał się z dyrektorem po 1 października
w celu omówienia planu pracy Rady.
Posiedzenie rozpoczął i prowadził dyrektor szkoły.
Dyrektor zaproponował następujący porządek posiedzenia:
1. Wybór Zarządu Rady.
2. Podjęcie uchwały nr 1 o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym
2022/2023.
3. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu wychowawczo –
profilaktycznego.
4. Podjęcie uchwały nr 3 określeniu wysokości dobrowolnej składki na Radę Rodziców.
5. Sprawy bieżące i informacje dyrektora.
Porządek ten został jednogłośnie zaakceptowany.

Ad 1. Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców dokonano wyboru 4 osobowego Zarządu
Rady Rodziców, po uprzednim zgłoszeniu z sali kandydatury i wyrażeniu zgody na
kandydowanie przez wskazaną osobę.
Na każdą funkcję w Zarządzie zgłoszono tylko po jednym kandydacie. Były to:
Pani Monika Hoppe – kandydatka na przewodniczącą;
Pani Wiesława Rolbiecka – kandydatka na wiceprzewodniczącą;
Pan Grzegorz Turzyński – kandydat na sekretarza Zarządu oraz
Pani Iwona Bąkowska – kandydatka na skarbnika Rady Rodziców. Każdy z kandydatów
otrzymał 11 głosów akceptujących wybór, jedna osoba wstrzymała się od głosowania.
W wyniku przeprowadzonych wyborów, wybrano Zarząd Rady Rodziców w składzie:

Monika Hoppe – przewodnicząca,
Wiesława Rolbiecka –wiceprzewodnicząca,
Grzegorz Turzyński – sekretarz,
Iwona Bąkowska – skarbnik.
Zebrani zgodzili się, aby dalszą część zebrania poprowadził dyrektor szkoły.
Ad 2. Przyjęto uchwałę nr 1 o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, która stanowi
załącznik nr 2. Uchwałaę przyjęto jednogłośnie.
Ad 3. Przyjęto uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu wychowawczo –
profilaktycznego, która stanowi załącznik nr 3. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Ad 4. Przyjęto uchwałę nr 3 o ustaleniu wysokości składki na Radę Rodziców w roku
szkolnym 2022/2023. W wyniku przyjęcia uchwały pozostawiono wysokość składkni na w
dotychczasowej wysokości. Składka wynosi 40 złotych od ucznia i po 20 złotych na każdego
kolejnego ucznia z tej samej rodziny.
Ad 5. Dyrektor przedstawił wysokość budżetu szkoły w roku 2022, który wynosi ok. 4 800
000 zł. Obecnie trwają prace nad nowym budżetem, tj. na 2023 rok.
W roku szkolnym 2021/2023 dzięki otrzymanej dotacji z programu Aktywna Tablica
zakupiono 2 monitory interaktywne. We wrzeniu tego roku zakupiono nową pracownię
komputerową, 17 komputerów, 2 laptopy oraz 3 monitory interaktywne. Ponadto pomoce
dydaktyczne do chemii. Zostanie jeszcze zakupiony sprzęt (piłki) do wychowania fizycznego
i pomoce dydaktyczne do fizyki.
Na tym zebranie zakończono.
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Załącznik nr 1 do protokołu z dn. 29.09.2021 r.

Uchwała Nr 1/2021/2022
Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie
z dnia 29.09.2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2021/2022

Działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 11
sierpnia 2017 r. (tj. Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093 ze zm.) uchwala się,
co następuje:

§1
Rada Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie wyraża pozytywną opinię
o ustalonych dniach wolny od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 w zgodnie z
załącznikiem nr 1.1.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
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Załącznik do uchwały Rady Rodziców nr 1
z 29.09.2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2, 4, 5,6 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 2 do protokołu z dn. 29.09.2021 r.

Uchwała Nr 2/2021/2022
Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie
z dnia 29.09.2021 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wychowawczego - Profilaktycznego
w roku szkolnym 2021/2022.

Działając na podstawie art.84 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) uchwala się, co następuje:

§1
Po zapoznaniu się z projektem programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
przygotowanym przez Radę pedagogiczną postanawia się uchwalić program na rok szkolny
2021/2022.
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły na rok 2021/2022 stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
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Załącznik nr 3 do protokołu z dn. 29.09.2021 r.

Uchwała Nr 3/2021/2022
Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie
z dnia 29.09.2021 r.
w sprawie upoważnienie do konta bankowego

Na podstawie art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. 2017
poz. 59,949) uchwala się, co następuje:
§1
Rada Rodziców upoważnia do wszelkich operacji na kontach bankowych należących do Rady
Rodziców w tym wypłat środków z konta następujące osoby:
Maciej Rybarczyk
Joanna Szczerba
Iwona Bąkowska
Na dokumentach bankowych, w tym przelewach, wymaga się złożenia podpisu przez
skarbnika Rady Rodziców, przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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