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Protokół nr 2 

z zebrania Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I 

w Szczecinie z dnia 06.11.2015r. 

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Rodziców Marcin Kuduk. Przywitał 

wszystkich i przedstawił obecnym na spotkaniu plan dzisiejszego zebrania                    

(w załączniku). Po braku jakichkolwiek uwag co do planu zebrania Przewodniczący 

przystąpił do omawiania pierwszego punktu, którym było przekazania informacji              

o założeniu Stowarzyszenia Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. 

Prowadzący zabranie przedstawił kiedy dokumenty zostały złożone do Krajowego 

Rejestru Sądowego – 06.10.15r. – następnie, że 20.10.15r. dostaliśmy pismo           

w sprawie uzupełnienia braków i już 23.10.15r. zostały stosowne braki uzupełnione    

i dostarczone do KRS - u. Na dzień dzisiejszy nie pozostaje nic innego jak tylko 

czekać na decyzję sądu. 

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie i omówienie wpłat na Radę 

Rodziców w bieżącym roku szkolnym. Przewodniczący posiadał skrupulatne dane 

przygotowane przez Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców Panią Annę Dymek.              

Z danych tych wynikało, że na dzień zebrania wpłaty nie są adekwatne do potrzeb          

i ewentualnych przyszłych wydatków stąd prośba Przewodniczącego do wszystkich 

przedstawicieli o zachęcanie do wpłat na Radę Rodziców w swoich klasach. Pani 

Iwona Komar członek Prezydium Rady Rodziców zapytała na co wydawane są 

pieniądze zebrane przez Radę Rodziców. Przewodniczący krótko wyjaśnił na co są 

potrzebne fundusze i po dokładne dane odesłał na stronę internetową II Liceum 

Ogólnokształcącego w Szczecinie gdzie jest sprawozdanie z działalności Rady 

Rodziców za rok szkolny 2014/2015. Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców 

koleżanka Anna Dymek, posiadała takie sprawozdanie i okazała je zainteresowanym. 

Pani Iwona Komar zapytała się, czy zwrot 20% wartości zebranej składki                 

od wszystkich uczniów z danej klasy, nie byłby motywatorem do liczniejszych wpłat. 

Przewodniczący wyjaśnił, że obecnie najlepiej wpłacająca klasa otrzymuje nagrodę  

w wysokości 1.000 zł. Aby była szansa zwrotu 20% wpłat to wpłaty musiałyby być     

o dobre kilkanaście procent większe, a nie kształtować się w wysokości 50 – 60%. 

Następnym punktem było omówienie zapotrzebowania szkoły na dodatkowe 

zajęcia prowadzone przez nauczycieli i płacone przez Radę Rodziców. Z sali padło 

zapytanie ile zajęć dodatkowych jest dla wszystkich uczniów, a ile tylko dla wybitnie 

uzdolnionych lub maturzystów. Przewodniczący przedstawił, że w wykazie jest kilka 

zajęć dla maturzystów, kilka zajęć dla olimpijczyków i kilka zajęć sportowych i nie 

tylko dla wszystkich chętnych. Prowadzący zobowiązał się do poproszenia dyrekcji   

o wyjaśnienie tej kwestii i przedstawienia szczegółowych zajęć dla wszystkich 

uczniów szkoły.  

Kolejnym punktem zebrania były sprawy różne gdzie został poruszony temat 

sklepiku szkolnego (czy będzie otwarty, a jak nie to może należałoby zainstalować 

jakieś automaty z napojami) i szafek dla uczniów (czy jest możliwość korzystania      

z tych, które są, a jak nie to jakie są możliwości w tej kwestii). Przewodniczący 
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zobowiązał się na oba tematy porozmawiać z dyrekcją szkoły i na następnym 

spotkaniu wszystko przedstawić.  

Ostatnim tematem było, przedstawienie przez Prowadzącego pisma od Pani 

pedagog w sprawie zapomogi, pomocy finansowej dla rodziny ucznia szkoły 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Z sali padły negatywne opinie na ten 

temat i jedyną pomoc jaką zaoferowano, to pomoc dla ucznia, finansując mu np. 

wyjazd na wycieczką szkolną lub inną imprezę podczas, której będzie on 

reprezentował szkołę.  

Na koniec zebrania Prowadzący podziękował za obecność oraz 

zaproponował, żeby kolejne zebranie Rady Rodziców odbyło się o takiej same porze 

(1615) przed zebraniami klasowymi 18 grudnia br. i jeszcze raz zachęcił wszystkich 

do wpłat na konto Rady Rodziców. 

 

 

 

       Protokołowała 

 

       Anna Dymek 


