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PROTOKÓŁ  

 

z pierwszego zebrania Rady Rodziców VII LO im. Marii Konopnickiej w Lublinie 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

Zebranie przeprowadzone zgodnie z §17 Regulaminu Rady Rodziców w dniu 15 września 2021 r.,   

według następującego porządku: 

1. Przedstawienie listy przedstawicieli rad oddziałowych i potwierdzenie ich obecności na 

zebraniu. 

2. Wybór Przewodniczącego Rady Rodziców. 

3. Wybór pozostałych członków Prezydium Rady. 

4. Podjęcie uchwały nr 1/2021 o przyjęciu Programu wychowawczo-profilaktycznego VII LO 

w Lublinie. 

5. Podjęcie uchwały nr 2/2021 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu i Prezydium uprawnień 

do reprezentowania Rady Rodziców. 

6. Podjęcie uchwały nr 3/2021 w sprawie ustalenia wysokości składki na Radę Rodziców, zasad 

jej wpłacania oraz sposobów przyjmowania wsparcia materialnego przez Radę. 

7. Wolne wnioski. 

 

Przebieg zebrania 

Ad. 1 

Zebranie rozpoczęło się o godz. 17.30.  

Zebranie otworzyła Dyrektor Szkoły, pani mgr Małgorzata Markowska. Na wstępie przedstawiła listę 

przedstawicieli oddziałów w Radzie Rodziców, sporządzoną na podstawie protokołów z wyborów do 

rad oddziałowych, przeprowadzonych  w dniu 8 września 2021 r. i przekazanych przez wychowawców 

klas. Przedstawiciele obecni na zebraniu złożyli podpisy na liście, załączonej do protokołu. 

 

Ad. 2 

Następnie Dyrektor Szkoły poprosiła zebranych przedstawicieli rad oddziałowych o wybranie 

Przewodniczącego Rady Rodziców. Pani Małgorzata Markowska zaproponowała jednocześnie 

kandydaturę pana Robert Krzyszczaka, przedstawiciela klasy II A, absolwenta szkoły. Wobec braku 

innych kandydatów, pani Małgorzata Markowska zarządziła głosowanie nad kandydaturą. 

Wobec braku głosów sprzeciwu Pan Robert Krzyszczak został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym 

Rady Rodziców.  

Pani Małgorzata Markowska przekazała Przewodniczącemu Rady Rodziców dalsze prowadzenie 

zebrania. Przewodniczący poprosił panią Małgorzatę Markowską o dalsze uczestnictwo w zebraniu 

i zapytał pozostałych uczestników, czy zgłaszają sprzeciw wobec obecności Dyrektora Szkoły 

o pozostanie na zebraniu. Wobec braku sprzeciwu zebranie było kontynuowane z udziałem pani 

Małgorzaty Markowskiej. 
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Ad. 3 

Pan Robert Krzyszczak zaproponował następujące kandydatury na swoich zastępców: 

1) pani Weronika Sołdek 

2) pani Monika Mazurek 

Wobec braku głosów sprzeciwu kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie.  

Pan Robert Krzyszczak zaproponował, aby pani Weronika Sołdek wraz funkcją Zastępcy 

Przewodniczącego pełniła jednocześnie funkcję Sekretarza Rady. Wobec braku sprzeciwu, propozycja 

została przyjęta jednogłośnie. Przewodniczący poprosił panią Weronikę Sołdek o protokołowanie 

dalszej części zebrania. 

Następnie Przewodniczący Rady Rodziców zaproponował, aby pani Monika Mazurek pełniła 

jednocześnie funkcję Skarbnika. Wobec braku sprzeciwu, propozycja została przyjęta jednogłośnie. 

Na tym ustalenie składu Prezydium Rady Rodziców zostało zakończone. 

 

Ad. 4 

Pan Robert Krzyszczak poprosił panią Małgorzatę Markowską o przedłożenie Radzie Programu 

wychowawczo-profilaktycznego VII LO w Lublinie. Po zapoznaniu się z treścią dokumentu zarządził 

głosowanie nad jego zatwierdzeniem w formie uchwały 1/2021. Wobec braku sprzeciwu, uchwała 

została przyjęta jednogłośnie, uchwałę załączono do protokołu.  

 

Ad. 5 

Przewodniczący Rady Rodziców poprosił Radę o udzielenie pełnomocnictw dla siebie i Prezydium do 

reprezentowania Rady w sprawach statutowych. Przedstawił propozycje uchwały w tej sprawie, nr 

2/2021. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, uchwałę załączono do protokołu.  

 

Ad. 6 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wysokością składki na Radę Rodziców. Zaproponował, aby 

dobrowolną składkę roczną na cele statutowe Rady ustalić w wysokości 60 zł na każdego ucznia, 

z możliwością wpłacania kwoty w całości lub w ratach stanowiących wielokrotność 10 zł. Wysokość i 

forma płatności składek została określona w treści uchwały nr 3/2021. Uchwała została poddana pod 

głosowanie. Wobec braku sprzeciwu, uchwała została przyjęta jednogłośnie, uchwałę załączono do 

protokołu. 

 

Ad. 7  

Przewodniczący zapytał zebranych, czy zgłaszając dodatkowe wnioski lub pytania do dyrekcji szkoły. 

Zebrani nie zgłosili dodatkowych pytań i wniosków. Przewodniczący przedstawił propozycję, aby 

kolejne zebrania Rady Rodziców mogły być organizowane w formie zdalnej, za pomocą cyfrowych 

platform wideokonferencyjnych. Propozycja została przyjęta pozytywnie, uznano, że nie narusza ona 
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postanowień Regulaminu Rady Rodziców i jest zgodna z wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa 

sanitarnego w stanie pandemii. Pozostawiono Przewodniczącemu swobodę w kwestii technicznego 

zorganizowania platformy do prowadzenia zebrań. 

Przy braku innych uwag i wniosków, wobec wyczerpania porządku na tym zebranie zostało zakończone. 

 

Treść protokołu przyjęto bez zastrzeżeń. 

Podpisy osób zatwierdzających treść protokołu. 

Prezydium rady Rodziców 

 

 

 

 

Dyrektor VII LO 

 


