
Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców  

W dniu 10.09.2014 

 

Zebranie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca RR Pani Magdalena Gołębiewska. 
Powitała Ona przybyłych przedstawicieli poszczególnych klas. W zebraniu uczestniczyło 23 
osoby (lista w załączeniu) oraz Pani Dyrektor Mirosława Żołna.  
Głównym celem zabrania było wyłonienie nowego prezydium RR na rok szkolny 2014/2015. 

Przed rozpoczęciem głosowania i wyboru nowych władz oraz komisji rewizyjnej głos zabrał 
Pan Józef Borowicz, który stwierdził, że obowiązujący regulamin jest niezgodny ze statutem 
szkoły i ustawą o szkolnictwie, ponieważ jest w nim zapis w § 9 pkt 8 „Do Rady Rodziców 
Szkoły nie może zostać wybrana osoba, która z racji pełnienia swoich zawodowych 
obowiązków w zakresie nadzoru  lub poprzez powiązania rodzinne z pracownikami nadzoru, 
może mieć nieobiektywny wpływ na podejmowane decyzje na forum Rady. Do tego zakresu 
należy:       

1. praca w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie zgłoszonego 
członka do Rady Rodziców Szkoły lub członka jego rodziny: 

2. dotyczy Dyrektor Gimnazjum i Jego Zastępcy oraz Grona Pedagogicznego 

3. praca w Urzędzie Gminy Żukowo zgłoszonego członka do Rady Rodziców Szkoły lub  
członka jego rodziny 

4. dotyczy Burmistrza Gminy i jego Zastępcy oraz pracowników Referatu Oświaty 

5. praca w Kuratorium Oświaty w Gdańsku zgłoszonego członka do Rady Rodziców  
Szkoły lub członka jego rodziny”. W związku z tym zarzutem wywiązała się dyskusja w 
której Pan Kucza stwierdził, że przed uchwalaniem tego regulaminu wszyscy rodzice 
mieli prawo do jego wglądu i zgłaszania swoich uwag i sugestii (jedną z nich był 
właśnie ten zapis)  o czym doskonale wiedział Pan Borowicz, gdyż to on był 
wnioskodawcą sporządzenia nowego regulaminu (to że nie uczestniczył w jego 
dalszych pracach, że nie był obecny podczas jego zatwierdzenia to już jego sprawa).  
Następnie pani Gołębiewska poinformowała Pana  Borowicza, że zgodnie z  
obowiązującym regulaminem został poinformowany przez wychowawcę w klasie 
(taki zapis był na protokołach z wyboru rad klasowych), że nie będzie mógł 
kandydować do prezydium Rady rodziców.  

Następnie odbyło się głosowanie do komisji skrutacyjnej. Zgłosiły się trzy osoby: 

1. Joanna Kluge  
2. Karina Konczalska  
3. Longina Dobek.  



Następnie odbyło się głosowanie na przewodniczącego RR. Zostały zgłoszone trzy 
kandydatury:  

1. Magdalena Gołębiewska   
2. Sabina Zemke  
3. Mariola Gruchała.  

Największą ilość głosów uzyskała Magdalena Gołębiewska 12, pozostałe osoby po 5 głosów, 
jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

Następnie wybierano zastępcę przewodniczącego. Zgłoszono dwie kandydatury: 

1. Mariola Gruchała 
2. Sabina Zemke.  

Obie panie uzyskały po 10 głosów, gdyż 3 osoby wstrzymały się od głosowania. W tym 
momencie Pani Gruchała zrezygnowała i zgłosiła swoją kandydaturę do pełnienia funkcji 
skarbnika w RR – co spotkało się z aprobatą. Nie było innych kandydatów. Wybrana 
jednogłośnie przy jednym głosie wstrzymującym.  

Ostatnią osobą która się zgłosiła do prezydium RR była Małgorzata Wicka -na funkcję 
sekretarza. Nie było innych kandydatów, wybrana jednogłośnie przy jednym głosie 
wstrzymującym.  

Kolejnym punktem zebrania był wybór komisji rewizyjnej. Zgłosiło się troje kandydatów: 

1. Waldemar Kucza,  
2. Elżbieta Wojtalewicz  
3. Lidia Kalkowska.   

Waldemar Kucza otrzymał 23 głosy, Elżbieta Wojtalewicz 15,a Lidia Kalkowska 13 głosów. 

Kolejnym punktem zebrania było wstępne przedstawienie bilansu, gdyż dokładny stan 
zostanie przedstawiony na następnym zebraniu, ponieważ do zapłaty pozostały jeszcze 
zakup tablicy interaktywnej oraz wniosek pedagoga szkolnego na zakup podręczników dla 
dzieci.  

Pani Puzdrowska zapytała się Pani Dyrektor dlaczego nie będzie tak jak kiedyś apeli na każdą 
uroczystość. Uzyskała odpowiedz, że ze względu na to, iż często apele wypadają na lekcjach-
które uczniowie mają tylko 1 raz w tygodniu, w tym roku obchody 11 listopada i 3 maja 
przyjmą inną formę. Apele na bardzo ważne uroczystości zostaną zachowane. Pani dyrektor 
poddała jednak ten temat pod głosowanie rodziców z zapytaniem czy mają być apele tak jak 
obecnie – za apelami były 3 osoby, a 20 przeciw.  

Z sali padło pytanie dotyczące ubezpieczenia dzieci, dlaczego ta firma i taka kwota? Pani 
Dyrektor wyjaśniła, że w wakacjach odbyło się spotkanie z RR, na którym było tylko kilu 
Rodziców i przedstawiono wtedy zakres ubezpieczenia oraz stawki. Umowę z firmą 
ubezpieczeniową należało zawrzeć do 31 sierpnia 2014 roku. 



Na zakończenie po zarekomendowaniu przez ustępującą RR i omówieniu przez Panią 
Dyrektor przyjęto Uchwałą nr 1: 

1. Program Wychowawczy na rok szkolny 2014/2015 
Oraz Uchwałą nr 2: 
2. Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2014/2015. 

Wyznaczono termin następnego spotkania RR na 13 listopada br. o godz. 18.00 
w Gimnazjum.  
Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała ustępującej RR za bardzo dobrze układającą się 
współpracę w ubiegłym roku szkolnym i złożyła życzenia nowo wybranej Radzie. 

Na tym zebranie zakończono  

 

Przewodnicząca RR        Protokolantka   

 


