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Protokół nr 1 
z zebrania Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 

im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu 
w dniu 12 września 2013 roku 

 
 
Obecni członkowie Rady Rodziców - 7 osób w tym członkowie byłego 
Prezydium Rady Rodziców - 2 osoby. 
Goście: 
Pani Dyrektor – Jolanta Ślemp 
 
Porządek zebrania: 
1. Wybór Prezydium Rady Rodziców 
2. Sprawozdanie finansowe 
3. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego. 
4. Zatwierdzenie programu wychowawczego i programu profilaktyki 
5. Przedstawienie planu finansowego szkoły (projekt) 
6. Comenius i Bruntal 
 
Zebranie otworzyła Pani Dyrektor Jolanta Ślemp.  
Powitała zebranych członków Rady Rodziców. 
Ad.1.  
Spośród obecnych 7 członków Rady Rodziców wyłoniono skład Prezydium 
Rady Rodziców :  

1. Dorota Pawłowska - przewodniczący 
2. Henryk Smerd - zastępca przewodniczącego 
3. Julita Tomanik - skarbnik 
4. Adriana Cebula -  sekretarz 

 
Ad. 2 
Pani Dyrektor przedstawiła krótko sprawozdanie finansowe za poprzedni 
rok szkolny. Pani skarbnik poinformowała, iż na koniec lipca br dokonano 
zmiany instytucji bankowej prowadzącej subkonto RR przy szkole PSP nr 
24 na Bank Pocztowy S.A. w Opolu. Przedstawiono kwotowo obecny stan 
konta. 
Ad.3 
Pani Dyrektor przekazała informacje zawarte w sprawozdaniu dyrektora z 
nadzoru pedagogicznego. Obejmował m.in. obszar: efekty działalności. 
Podkreślone zostało, iż nasza szkoła zajęła III miejsce w wojewódzkim 
konkursie Zdrowe Odżywianie, zorganizowano m.in. Dni Otwarte dla 
Przedszkolaków, Orszak Bożonarodzeniowy, Festyn szkolny. Zostaliśmy 
laureatami szkolnymi. Prowadzony jest nacisk na bezpieczeństwo dzieci, 
nastawienie na realizacje programu profilaktycznego, odpowiednie warunki 
w szkole. 
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Ad 4. 
Zaakceptowano przygotowany we współpracy z radą pedagogiczną 
program wychowawczy i profilaktyki pod hasłem: „Prawo, Przyjaźń, 
Tolerancja” mający na celu zapewnić prawidłowy i wszechstronny rozwój  
wychowanków, głównym założeniem programu jest eliminowanie 
zachowań niepożądanych społecznie ukazanie niebezpieczeństw 
współczesnego świata, tworzenie sytuacji promujących zdrowie.   
Ad.5 
Pani Dyrektor przedstawiła projekt planu finansowego na 2014r.  
Ad. 6 
Szkoła realizuje nadal program Comenius oraz Bruntal. W roku szkolnym 
2013/2014 propozycja wyjazdu do zaprzyjaźnionej szkoły w m. Bruntal dla 
uczniów klas V. 
 
Inne wnioski bądź propozycje: 
1.Podjęto temat zakupu druków KP dla skarbników klasowych – temat 
otwarty. 
2.Wyjaśnienia kwestii dokonanych wpłat na RR – temat otwarty  
3.Obecni członkowie RR wyrazili zgodę na zakup komputera stacjonarnego 
na kwotę 2 tys. zł ze środków w dyspozycji RR. 
4.Pani przewodnicząca przestawiła przyjętą ofertę grupowego 
ubezpieczenia NAU Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A. jakim 
objęci są uczniowie PSP nr 24. Propozycja zamieszczenia zakresu 
ubezpieczenia na stronie internetowej szkoły. 
5. Pani przewodnicząca poinformowała o wyborze firmy cateringowej, która 
dowozi obiady na szkolną stołówkę – Marciniak s.c. Usługi 
Gastronomiczne.  
6. Ustalono składkę na Komitet Rodzicielski w br szkolnym w wysokości 40 
zł. 
7. Pani Dyrektor odczytała dni wolne w roku szkolnym 2013/2014 
8. Ustalono dzień spotkań liderów klas wraz z członkami Prezydium oraz 
Panią Dyrektor - w dzień powszedni środa . 
9. Ustalono organizować zebrania rodziców klas I-III oraz IV-VI w tym 
samym dniu o różnych godzinach. 
10. Ustalono termin kolejnego spotkania na dzień 18.09.2013r (środa) 
godz. 17.00 
 
 
Protokołowała :      Prowadzący: 
Adriana Cebula      Dorota Pawłowska 
 
 


