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 Szczecinek, dnia 15 marca 2016 rok  

 

 

 

Porządek Walnego Zebrania Ogółu Rodziców/ Opiekunów Prawnych - Rady Rodziców 

Uczniów Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku 

w dniu 15 marca 2016 roku (wtorek), o godzinie 17.00 w pierwszym terminie/ lub 

o godzinie 17.15 w drugim terminie. 

 

 

 
1. Otwarcie zebrania:  

- 17.00,  

- 17.15.  

2. Przywitanie przybyłych Gości, (Dyrektor Szkoły).  

3. Przedstawienie porządku zebrania.  

4. Zatwierdzenie (przyjęcie) przedstawionego porządku obrad.  

5. Wybór prowadzącego obrady (Przewodniczącego zebrania).  

6. Wybór sekretarza (protokolanta) zebrania.  

7. Stwierdzenie ważności obrad i głosowań na zebraniu na podstawie załączonej  

    do protokołu listy obecności.  

8. Sprawy bieżące – Dyrektor Szkoły.  

9. Omówienie zadań zrealizowanych przez Radę Rodziców w I półroczu roku szkolnego   

     2015/2016 – podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania merytorycznego z pracy RR za                        

      I półrocze roku 2015/2016.  

10. Omówienie realizacji zadań i planu finansowego Rady Rodziców w I półroczu roku szkolnego      

      2015/2016 – podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego z pracy RR za  

      I półrocze roku 2015/2016.  

11. Sprawy różne, wolne forum dyskusyjne, (Informujemy, że podania w sprawie  

      dofinansowania wycieczek przyjmujemy do 15 maja!!!).  

12. Zakończenie obrad zebrania.  

 

 

 

 

 

Z poważaniem :  

 

Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców  

Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku  

 

Dariusz Siubdzia 
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WAŻNE - INFORMACJA DLA RODZICÓW !!! 
  
W dniu 30.09.2015 r. (środa) o godzinie 17,00 – odbyło się Walne Zebranie Ogółu Rodziców/ 
Opiekunów Prawnych uczniów Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku, podczas którego 
odbyły się m.in. wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016. 
  
 
Wysokość rocznej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016: 
15,00 zł – za jednego ucznia, 
20,00 zł – za rodzeństwo lub więcej dzieci z tej samej Rodziny. 
  
Przypominamy, że wszystkie środki zostają w Szkole i są do dyspozycji Naszych Dzieci. To tylko 1,50 zł 
miesięcznie zakładając 10 miesięczny okres roku szkolnego, a umożliwia wspieranie szkolnych 
imprez, inicjatyw oraz doposażenia w elementy, itp.; które nie mieszczą się w budżecie szkolnym.  
 
Decyzją Walnego Zebrania Rady Rodziców z dnia 30 września 2015 r. postanawia się co do 
wprowadzenia w roku szkolnym 2015/2016 i ustanowienia podziału procentowego kwot 
wpłaconych przez daną Klasę na Radę Rodziców w stosunku: 

a) 80% do 20%, czyli 80% wpłaconej kwoty wraca do danej klasy, zaś 20% wpłaconej kwoty 
pozostaje w dyspozycji Rady Rodziców, pod warunkiem tylko i wyłącznie dokonania wpłaty 
przez daną klasę kwoty w wysokości pełnej, tj.: 100% składki klasowej na Radę Rodziców do 
dnia 31 grudnia 2015 r.; 

b) 70% do 30%, czyli 70% wpłaconej kwoty wraca do danej klasy, zaś 30% wpłaconej kwoty 
pozostaje w dyspozycji Rady Rodziców, pod warunkiem, gdy wpłata od danej klasy na Radę 
Rodziców jest na poziomie 90 % składki klasowej na Radę Rodziców danej klasy; 

c) 60% do 40%, czyli 60% wpłaconej kwoty wraca do danej klasy, zaś 40% wpłaconej kwoty 
pozostaje w dyspozycji Rady Rodziców, pod warunkiem, gdy wpłata od danej klasy na Radę 
Rodziców jest na poziomie do 80 % składki klasowej na Radę Rodziców danej klasy. 

 
Informujemy, że podania w sprawie dofinansowania wycieczek przyjmujemy tylko i wyłącznie do 
15 maja - ta data jest terminem ostatecznym !!! 
 
Ponadto Rada Rodziców przypomina, że podania o dofinansowanie przez Radę Rodziców wycieczek 
czy innych wydarzeń związanych z życiem szkoły należy składać najpóźniej na dwa tygodnie przed 
terminem realizacji. 
 


