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Protokół nr 1 

z zebrania Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I 

w Szczecinie z dnia 18.09.2015r. 

 

Zebranie otworzyła dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie Pani 
Jolanta Jastrzębska. Po krótkiej refleksji na temat dobrego funkcjonowania Rady 
Rodziców z poprzedniego roku szkolnego 2014/2015 Pani dyrektor przekazała 
prowadzenie spotkania ustępującemu Przewodniczącemu Rady Rodziców Marcinowi 
Kudukowi. Prowadzący zgodnie z projektem porządku i regulaminem obrad 
zaproponował swoją kandydaturę na przewodniczącego / prowadzącego obrady. 
Wszyscy jednogłośnie się zgodzili. Kolejnym punktem spotkania było wybranie 
sekretarza / protokólanta zebrania. Prowadzący obrady zaproponował aby została 
nim Pani Małgorzata Mastylak. Wszyscy jednogłośnie się zgodzili. Następnie Marcin 
Kuduk przedstawił projekt i regulamin obrad wszystkim obecnym na zebraniu             
i po chwili zaproponował głosowanie w sprawie ich przyjęcia. Nikt nie miał uwag         
i wszyscy obecni byli za przyjęciem porządku i regulaminu obrad (dokumenty           
w załączeniu). 
 Następnym punktem obrad było przedstawienie przez ustępującego 
Przewodniczącego Rady Rodziców sprawozdania z działalności Rady za rok szkolny 
2014/2015 (sprawozdanie w załączeniu). Po przewodniczącym Rady Rodziców 
wystąpiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Iwona Piskała, która przedstawiła 
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców (sprawozdanie        
w załączeniu).  

Po przedstawieniu sprawozdań i braku pytań ze strony sali prowadzący 
zaproponował głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Prezydium 
Rady Rodziców. Wszyscy obecni głosowali za. Kolejnym punktem spotkania           
był wybór nowego Prezydium i Komisji Rewizyjnej. Z sali padły kandydatury            
do Prezydium osób, które pełniły te funkcje wroku szkolnym 2014/2015 tzn.: Marcina 
Kuduka, Joanny Ligenzy, Anny Dymek, Małgorzaty Mastylak, Barbary Larysz             
i dodatkowo szóstej osoby Iwony Komar. Wszyscy zgodzili się kandydować             
do Prezydium. Zgłoszono kandydatury trzech osób do Komisji Rewizyjnej Rady 
rodziców: Ewy Wilczyńskiej, Marka Nowotniaka i Kamila Rozpędek. Wszyscy zgodzili 
się kandydować.  
Odbyło się głosowanie na skład Prezydium Rady Rodziców zaproponowany przez 
Walne Zebranie – na 23 osoby obecne i uprawnione do głosowania:  
za    - 23 osoby, 
przeciw  - 0 osób, 
wstrzymało się - 0 osób. 
Kolejnym głosowaniem było głosowanie na skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców 
zaproponowany przez Walne Zebranie – na 23 osoby obecne i uprawnione             
do głosowania:  
za    - 23 osoby, 
przeciw  - 0 osób, 
wstrzymało się - 0 osób. 
Zebranie Rady Rodziców uchwaliło (uchwała w załączeniu) sześcioosobowe 
Prezydium Rady Rodziców i trzyosobową Komisję Rewizyjną Rady Rodziców. 
Została zarządzona krótka przerwa w celu ukonstytuowania się nowo wybranego 
Prezydium i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców. 
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Po krótkiej przerwie nowo wybrany Przewodniczący przedstawił skład nowego 
prezydium (patrz zał. – protokół nr 1 z posiedzenia Prezydium): 
 

Przewodniczący   - Marcin Kuduk (II A)   

Wiceprzewodnicząca  - Anna Dymek (III D) 

Sekretarz    - Małgorzata Mastylak (II IB) 

Skarbnik    - Barbara Larysz (II H) 

Członek Prezydium  - Joanna Ligenza (III A) 

Członek Prezydium  - Iwona Komar (I IB) 
 

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez nowo wybraną 
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Ewę Wilczyńską składu Komisji 
Rewizyjnej: 
 

Przewodnicząca   - Ewa Wilczyńska (III H)   

Sekretarz    - Marek Nowotniak (II IB) 

Członek  Komisji Rewizyjnej - Kamil Rozpędek (I C) 
 

Następnie na zebraniu poruszono temat składki na komitet rodzicielski na rok szkolny 
2015/2016. Zaproponowano aby utrzymać składkę na poziomie składki z zeszłego 
roku tj. 200 złotych. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że składka w roku szkolnym 
2015/2016 będzie wynosiła 200 złotych (słownie: dwieście złotych) - uchwała w tej 
sprawie w załączeniu. Kolejną sprawą było podjęcie uchwały  zaproponowanej przez 
Przewodniczącego Rady Rodziców w sprawie powierzenia Prezydium Rady 
Rodziców decyzyjności o dofinansowywaniu różnych imprez i innych potrzeb 
szkolnych i uczniów szkoły do kwoty 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). 
Wszyscy uczestniczący wyrazili zgodę i podjęto stosowną uchwałę (uchwała            
w załączeniu).  
Dla lepszej komunikacji pomiędzy członkami Rady Rodziców została stworzona lista, 
na którą każdy uczestnik zebrania wpisywał swoje dane. Następnie przewodniczący 
ma za zadanie stworzyć listę wszystkich uczestniczących w zebraniu i rozesłać        
e-mail’em do zainteresowanych. 
Walne Zebranie zobowiązało Prezydium do otwarcia stowarzyszenia w celu 
możliwości większej i lepszej współpracy pomiędzy Radą Rodziców i szkołą. 
Nowo wybrany Przewodniczący razem z Prezydium zobowiązał się do jak 
najszybszego, oczywiście w miarę możliwości działania w tej sprawie. 
Kilkoro rodziców zostało aby zapoznać się z dokumentację przygotowana                
do otwarcia stowarzyszenia „Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie”. 
 
 
         

   Protokółowała 
 
 

        Małgorzata Mastylak 


