
Protokół z dnia 7 września 2017 roku z zebrania Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 oraz 

Szkoły Podstawowej w Mikołowie 

 

Zebranie zostało otwarte przez panią Mirabellę Luszawską oraz pana Michała Kurpasa. 

Protokolantem została pani Agata Piwońska. 

Pani Mirabella Luszawska omówiła obowiązki Rady Rodziców, zasady udziału w zebraniach 

oraz zasady głosowania na poszczególne uchwały.  

Skarbnik Rady Rodziców pan Michał Rupik szczegółowo rozliczył wydatki Rady Rodziców  

w roku szkolnym 2016/2017. Zostało omówione na co mogą zostać przeznaczone środki ze 

składek oraz jakie inwestycje zostały zrealizowane dzięki tym środkom (dokumenty 

rozliczeniowe oraz sprawozdanie dostępne są u pana M. Rupika) 

Pan Michał Kurpas przedstawił, w jaki sposób są pozyskiwane oraz wydatkowane środki na 

fundusz Rady Rodziców.  

Podjęto następujące uchwały: 

1. Uchwała nr 1 w sprawie: powołania nowych organów Rady Rodziców. 

2. Uchwała nr 2 w sprawie: przekazania do szkolnego sekretariatu zaliczki na bieżące 

potrzeby. 

3. Uchwała nr 3 w sprawie: składki na ubezpieczenie dla uczniów. 

4. Uchwała nr 4 w sprawie: przekazania środków na remont sali nr 17. 

5. Uchwała nr 5 w sprawie: przekazania środków na doposażenie świetlicy. 

6. Uchwała nr 6 w sprawie: przekazania środków na zakup szafy do pracowni 

geograficznej. 

7. Uchwała nr 7 w sprawie: przekazania środków na nowy sztandar . 

 

Podczas głosowania na poszczególne uchwały wyjaśniono zgłaszane wątpliwości dotyczące 

doposażenia świetlicy oraz wyjaśniono, w jaki sposób została wybrana oferta na ubezpieczenie 

uczniów Gimnazjum nr 1 w Mikołowie.  

Termin następnego zebrania ustalono na kolejny termin zebrań rodziców.  

 



Załączniki: 

1. Lista obecności. 

2. Uchwała nr 1 w sprawie: powołania nowych organów Rady Rodziców. 

3. Uchwała nr 2 w sprawie: przekazania do szkolnego sekretariatu zaliczki na bieżące 

potrzeby. 

4. Uchwała nr 3 w sprawie: składki na ubezpieczenie dla uczniów. 

5. Uchwała nr 4 w sprawie: przekazania środków na remont sali nr 17. 

6. Uchwała nr 5 w sprawie: przekazania środków na doposażenie świetlicy. 

7. Uchwała nr 6 w sprawie: przekazania środków na zakup szafy do pracowni 

geograficznej. 

8. Uchwała nr 7 w sprawie: przekazania środków na nowy sztandar . 

 

 

 

 

 


