Protokół nr 1 /2019/2020
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Polskiej im. Wacława Micuty
przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej
przy Biurze ONZ w Genewie

Data:
11.11.2019 r.
Miejsce:
Biblioteka Szkolna, adres: l`Anicienne Route 15, 1218 Grand Saconnex
Uczestnicy: zebranie otworzyła pani Monika Stodulska - przewodnicząca Rady Rodziców z ubiegłego roku
szkolnego. W zebraniu wzięło udział 8 osób reprezentujących 9 klas. W części zebrania uczestniczyła także:
pani Kinga Zwalińska –kierownik SPl, oraz pan Bartosz Urbaniec – skarbnik Rady Rodziców poprzedniej
kadencji. Lista obecności dołączona do protokołu.
Pani Kierownik poinformowała, że klasa IV i V zrezygnowały z udziału w RR nie wyłaniając swojego
przedstawiciela.
Następnie odbyły się wybory nowego prezydium RR. W jawnym głosowaniu Rada wybrała na:
przewodniczącą Rady panią Annę Czech – 7 głosów ZA i 1 wstrzymujący,
skarbnika panią Annę Basińską 7– 7 głosów ZA i 1 wstrzymujący,
sekretarza panią Ewelinę Sosin - 7 głosów ZA i 1 wstrzymujący.
RR przeszła do wyboru Komisji Rewizyjnej. W jawnym głosowaniu Rada wybrała następujących członków
Komisji Rewizyjnej:
panią Martynę Zagrzejewską – przewodnicząca, 7 głosów ZA i 1 wstrzymujący,
panią Barbarę Gorzawską 7 głosów ZA i 1 wstrzymujący,.
Po wyborach nowo wybrana RR przeszła do omówienia bieżących spraw dotyczących funkcjonowania
szkoły:
1. Skarbnik z ubiegłego roku przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców w roku

szkolnym 2018/2019 oraz przekazał dokumentację finansową jak i pozostałe środki finansowe z
poprzedniego roku. Sprawozdanie zostało przejęte i odebrane przez Przewodniczącą i Skarbnika.
2. Omówiono sprawę organizacji przedstawienia Bałwanek Show z udziałem Teatru Gargulec z

Gdańska, którego organizacja została podjęta przez poprzednią RR oraz zakupu drobnych słodyczy z
okazji zbliżających się Mikołajek. Na których zakup zostanie wykorzystana kwota pozostała w
budżecie z ubiegłego roku.
3. RR podjęła decyzje o utrzymaniu ubiegłorocznej wysokości składki w kwocie 100 CHF na rodzinę.
Uchwała nr 1 /2019-20
4. W związku niemożliwością określenia przyszłych przychodów, RR postanowiła, że preliminarz
wydatków zostanie zaplanowany na kolejnym zebraniu.
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5. Rada Rodziców postanowiła o sfinansowaniu zakupu tarcz szkolnych dla dzieci klas pierwszych z
budżetu RR. Data ślubowania zostanie ustalona przez Kierownika Szkoły.
6. Zebrano dane kontaktowe przedstawicieli Rady Rodziców. Za zgodą wszystkich zebranych
Sekretarz roześle listę do wszystkich członków RR.

Przewodnicząca

/Anna Czech /

Sekretarz

/Ewelina Sosin/

Załączniki:
1. Protokół z wyboru Prezydium RR
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