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Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13
z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu
z dnia 07 stycznia 2020 roku

Wszyscy obecni na Zebraniu Zarządu Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu uprawnieni są do głosowania, to jest 4
osoby obecne na 4 osoby uprawnione do głosowania co stanowi kworum
do podejmowanych głosowań.

Plan Zebrania:
1. Powitanie, przedstawienie porządku obrad;
2. Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Rady Rodziców;
3. Wystąpienie Pani Wicedyrektor;
4. Ustalenie i przyjęcie uchwały;
5. Zakończenie Posiedzenia Rady Rodziców.

Ad. 1.
Zebranie rozpoczął i prowadził Przewodniczący Zarządu Rady Rodziców, Wojciech Jopek,
po powitaniu przedstawił porządek obrad, który został przyjęty. Ponadto minutą ciszy
uczczono śmierć Pana Dyrektora Tadeusza Ozimek, który zmarł w dniu 05.01.2020 roku

Ad. 2.
W dalszej części zebrania Zarządu Rady Rodziców, Przewodniczący poinformował
członków zarządu o powodzie spotkania. Jak na wstępie powiadomił o śmierci Pana
Dyrektora poinformował zebranych, że Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Pani
Wicedyrektor, Małgorzaty Filipiak. Pani Wicedyrektor poprosiła o zmianę dnia wolnego
od zajęć dydaktycznych z 04.05.2020 roku na dzień 10.01.2020 roku, to jest dzień w którym
odbywać się będą uroczystości pogrzebowe ś.p. Pana Dyrektora. Dzień ten ma umożliwić
wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom w uczestniczeniu w tych uroczystościach.

Ad. 3.
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W dalszej części zebrania Pani Wicedyrektor podziękowała za uczestniczenie wszystkim
członkom Zarządu w posiedzeniu, które zostało zwołane na Jej prośbę. Poinformowała,
że wola Rodziny oraz najbliższych zmarłego jest zamiast kwiatów na grób, przekazanie
datków na rzecz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 w czasie uroczystości
pogrzebowej do puszek wolontariuszy. Podczas dyskusji w tej sprawie ustalono,
że z pieniędzy Rady Rodziców zostaną zakupione kwiaty dla uczniów zaangażowanych
w Kościele podczas uroczystości pogrzebowej. Podczas spotkania zaproponowano
odprawienie Mszy Świętej w intencji zmarłego, która również zostanie opłacona przez Radę
Rodziców.

Ad. 4.
Ustalenie z Posiedzenia Zarządu Rady Rodziców podjęte zostały w głosowaniu jawnym
i przyjęte jednogłośnie w drodze Uchwały nr 1/2019/2020 .

Ad. 5.
Na zakończenie Zebrania, Przewodniczący podziękował za obecność wszystkim obecnym
członkom Zarządu.
Całość dokumentacji należy przekazać Pani Wicedyrektor Szkoły celem umieszczenia
jej na stronie internetowej Szkoły.
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