Żalno, dnia 19.09.2017 roku

Protokół z zebrania Rady Rodziców
w Zespole Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Żalnie
w dniu 19.09.2017r.
Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbyło się w dniu 19.09.2017r. w Zespole Szkół w Żalnie. W zebraniu uczestniczyli
rodzice oddelegowanie z rady rodziców z każdej klasy z Zespołu Szkół w Żalnie.
Uczestnicy zebrania:
W zebraniu uczestniczyli rodzice uczniów uczęszczających do wszystkich klas Zespołu Szkół
w Żalnie:
- Pani Karolina Gierszewska
- Pani Emilia Woźna Kożuch
- Pani Małgorzata Borkowska
- Pani Ewelina Rogowska
- Pani Lucyna Wirkus
- Pani Żaneta Krzywdzińska
- Pani Karolina Zdanowska
- Pani Barbara Szypryt
- Pani Beata Peć
-Pani Nering
- Pani Agata Frőhlke








Podczas zebrania poruszono następujące kwestie:
Powitano zebranych i przedstawiono porządek spotkania;
Dokonano wyboru prezydium Rady Rodziców oraz członków komisji rewizyjnej, które
wyglądają następująco:
 Przewodnicząca: Karolina Gierszewska
 Zastępca Przewodniczącej: Emilia Woźna Kożuch
 Sekretarz: Agata Frőhlke
 Skarbnik: Małgorzata Borkowska
 Komisja rewizyjna w składzie: - Ewelina Rogowska
- Lucyna Wirkus
- Żaneta Krzywdzińska
Omówiono kwotę składki na Radę Rodziców. Pani Karolina Gierszewska przedstawiła
sytuację składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/17. Zebrani ustalili, że składka
po 5zł. za dziecko na Radę Rodziców jest zbyt niska i jednogłośnie ustalono, że powinna
ona być wyższa. Podjęto decyzję, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/18
będzie wynosiła 10zł. lub "dobrowolnie" więcej od dziecka. Jeśli rodzic ma więcej dzieci
w szkole niż jedno opłatę może uiścić za jedno dziecko.
Omówiono również sprawę ubezpieczenia dzieci. Członkowie Rady Rodziców
przeanalizowali oferty następujących ubezpieczeń:
- PZU
składka 31zł.- odpowiedzialność na 7tyś.zł.
składka 45zł.- odpowiedzialność na 10tyś.zł.







- Ergo Hestia składka 36zł.- odpowiedzialność na 15tyś.zł.
składka 40zł.- odpowiedzialność na 18tyś. zł.
składka 44zł.- odpowiedzialność na 20tyś.zł.
- AXA
składka 28zł.-odpowiedzialność na 16tyś.zł.
składka 38zł.-odpowiedzialność na 19tyś.zł.
składka 49zł.-odpowiedzialność na 24tyś.zł.
- NAU SA
składka 24zł.-odpowiedzialność na 10tyś.zł.
składka 29zł.-odpowiedzialność na 12tyś.zł.
składka 33zł.-odpowiedzialność na 14tyś.zł.
składka 38zł.-odpowiedzialność na 16tyś.zł.
- GENERALI składka 44zł.-odpowiedzialność na 15tyś.zł.
składka 65zł.-odpowiedzialność na 10tyś.zł.
Po analizie przedstawionych ofert pani Krzywdzińska powiedziała, że jeden z rodziców
w jej klasie poinformował o atrakcyjnej ofercie ubezpieczenia dzieci w TUW i zaoferowała,
że do jutra uzyska taką wycenę. Podjęto więc jednogłośnie decyzję o wybraniu oferty
ubezpieczenia w dniu jutrzejszym.
Następnie na prośbę jednego z rodziców na zebraniu został poruszony temat "średniej
ważonej ocen dzieci". Pani Krzywdzińska poinformowała, że jeden z rodziców prosił
o omówienie tej kwestii z panią dyrektor i ewentualne rozważenie możliwości
wprowadzenia w naszej szkole takiego sposobu oceny dzieci. Sprawa zostanie przekazana
pani dyrektor szkoły.
Na tym zebranie zostało zakończone.

Ustalenia spisała:
Agata Frőhlke

