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Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność 16-go października 2014 roku, 

wybierając na pierwszym posiedzeniu Prezydium Rady w składzie: Jan Oczoś – 

przewodniczący, Zbigniew Głód i Wiesław Tajchman – wiceprzewodniczący, Jacek 

Krzyżanowski – sekretarz oraz Alicja Rachwał – skarbnik. Powołano także Komisję Rewizyjną 

w składzie: Elżbieta Miernik-Krukurka – przewodnicząca oraz Helena Cymerys i Renata 

Osetek-Syryło – członkowie. 

 

W trakcie roku szkolnego odbyły się cztery plenarne posiedzenia Rady: 16 

października 2014, 7 listopada 2014, 16 stycznia 2015 oraz dzisiejsze, 15 października 2015. 

Prezydium rady odbyło siedem posiedzeń: 5 listopada 2014, 16 grudnia 2014, 16 stycznia 

2015, 6 marca 2015, 20 kwietnia 2015, 11 czerwca 2015 i 22 września 2015. 

Nowo powołane prezydium opracowało regulamin Rady oraz preliminarz wydatków 

Rady na rok szkolny 2014/15. 

 

Projekt regulaminu Rady oraz preliminarz wydatków i kierunki działalności rady zostały 

uchwalone na posiedzeniu rady w dniu 7 listopada 2014. Jako priorytety w działalności Rady 

przyjęto, że zgromadzone pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na niezbędne 

potrzeby uczniów, m.in.: 

- zakup nagród dla wyróżniających się uczniów oraz dofinansowanie konkursów i imprez 

ogólnoszkolnych, 

- dofinansowanie wycieczek uczniowskich, 

- pomoc materialną dla najbardziej potrzebujących uczniów, 

- wsparcie działalności samorządu uczniowskiego i innych organizacji szkolnych oraz kół 

zainteresowań, 

- dofinansowanie różnych inicjatyw szkolnych i okolicznościowych, 

- zakup niezbędnych pomocy naukowych, 

- ufundowanie specjalnej nagrody dla klasy, która wykaże się najwyższą „wpłacalnością” 

składek na RR. 

 

W minionym roku udało nam się zgromadzić na koncie rady ponad 12 tysięcy złotych. 

Szczegółowe sprawozdanie z wydatków przedłoży skarbnik rady. Pieniądze były 

przechowywane na założonym w banku koncie RR. 

Bardzo wysoko oceniam aktywność członków Prezydium i ich zaangażowanie w 

działalność Rady i życie szkoły: „Odpowiedni ludzie na odpowiednich miejscach”. 
Oprócz aktywnego udziału w posiedzeniach prezydium członkowie m.in. uczestniczyli w 

uroczystościach szkolnych, np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, opłatek, spotkanie 

z rodzicami klas pierwszych, pożegnanie maturzystów, jubileusz szkoły. Na posiedzeniach 

prezydium były zgłaszane i rozpatrywane różne problemy, które skutecznie udawało nam się 

rozwiązywać wspólnie z dyrekcją szkoły. 

 

Rada Rodziców założyła swoją zakładkę na stronie internetowej szkoły, gdzie podaje aktualne 

informacje ze swojej działalności. Znajduje się tam również nr konta bankowego Rady. 

 



Jako priorytety do dalszej działalności zakładamy: 
 

- większe zaangażowanie rodziców na rzecz działalności Rady i w życie szkoły 

- zwiększenie ściągalności wpłat na RR, 

- zorganizowanie warsztatów dla rodziców, 

- uruchomienie internetowego forum dyskusyjnego dla rodziców, 

- zorganizowanie szafki na dokumentację w szkole. 

 

Obecna ustawa o systemie oświaty, a co za tym idzie regulamin rady  przewiduje 

roczną kadencję Rady Rodziców. W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania rady wnoszę 

o przyjęcie dobrego zwyczaju, by minimum 2/3 prezydium rady zachowywało stanowiska na 

kolejną kadencję. W zaistniałej sytuacji pragnę poinformować, że niezależnie od uzyskanego 

absolutorium, nie będę się ubiegał o stanowisko przewodniczącego na następną kadencję. 

Nowo wybranym władzom rady życzę dużo determinacji i pomysłowości w pracy na 

rzecz naszych dzieci i Szkoły, której są uczniami. 

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom prezydium, a szczególnie Alicji Rachwał za 

ogromne zaangażowanie na rzecz  naszej sprawy. 

Wnoszę o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium dla wszystkich członków 

prezydium. 

 

 

 

 

                                                                                                                      Jan Oczoś – przewodniczący RR 

 

 

 

 

Rzeszów, 15.10 2015r 


