
Protokół 

Zebrania Rady Rodziców 

Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym 

z dnia 5 listopada 2019 r. 

 

Dnia 5 listopada odbyło się drugie spotkanie Rady Rodziców. W posiedzeniu uczestniczyła również Pani 
Dyrektor Magdalena Grodzka –Bulge.  

Na zebraniu zostały omówione i ustalone następujące sprawy: 

1. Budżet Rady Rodziców. Na chwilę obecną zebrano 1900 zł. 
- z powyższej kwoty sfinansowano zakup papieru ksero (254 zł). 

2.  Warunki ubezpieczenia grupowego uczniów – w bieżącym miesiącu zostanie wpłacona kwota 
na ubezpieczenie uczniów. 

3. Statut szkoły – przyjęto nowelizację dokumentu, w którym między innymi uszczegółowiono 
zadania pedagoga szkolnego i warunki oceniania. Status dostępny jest na stronie internetowej 
szkoły.  

4. Zostały przyjęte wagi ocen w przypadku poprawy (jeżeli uczeń poprawi ocenę  
w przewidzianym na to czasie, ocena z poprawy otrzymuje wagę 7, a poprzednia wagę 3). 

5. Ustalono preliminarz wydatków Rady Rodziców. 
 
Dodatkowe informacje dla rodziców i uczniów omawiane na Radzie Rodziców: 
- 16 grudnia odbędą się w szkole warsztaty w ramach „Euroweek” - koszty tego przedsięwzięcia 
pokrywa Rada Rodziców. 
- 11 listopada – dzień wolny od zajęć (w piątek 8 listopada 2019 roku uczniowie uczczą 
Odzyskanie Niepodległości uroczystym odśpiewaniem Hymnu Państwowego i uczestnictwem 
w pikniku historycznym w Nieporęcie oraz w lekcji patriotyzmu). 
- Rada Rodziców pokryje koszty wywołania zdjęć z uroczystości ślubowania, zdjęcia zostaną 
przekazane uczniom. 
- zostało wytypowanych 5 osób, które zgłosiły patrona szkoły, w następnym etapie uczniowie 
przygotują prezentację, na podstawie których zostanie wyłoniony zwycięzca – a tym samym 
Patron Szkoły (szczegóły na stronie internetowej szkoły). 
- Rada Rodziców zakupi czajnik elektryczny dla uczniów. 
- w grudniu planowana jest wigilia dla uczniów naszego liceum oraz kiermasz podczas, którego 
zbierane będą pieniądze na potrzeby szkoły (szczegóły zostaną przekazane po następnym 
spotkaniu Rady Rodziców). 
 
Ustalono termin kolejnego zebrania Rady Rodziców na dzień 12.12.2019r. 

Protokół sporządziła Aneta Wójcik 

Załączniki: 
1. Lista obecności zebrania Rady Rodziców LO w Stanisławowie Pierwszym w dniu 5.10.2019. 


