Protokół nr 03 / 2016 / 2017
Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13
z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu
z dnia 31 sierpnia 2017 roku
Lista obecności (w załączeniu Załącznik Nr 1) – Zarząd Rady Rodziców przy Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 13 w Radomiu liczy 4 osoby, obecnych na zebraniu uprawnionych
do głosowania jest 3 Członków Zarządu, co stanowi kworum w głosowaniu. W przypadku
braku kworum decydujący głos ma Przewodniczący Zarządu Rady Rodziców lub
prowadzący zebranie.

Plan zebrania Zarządu Rady Rodziców:
1. Powitanie przedstawienie porządku obrad;
2. Zapoznanie z ofertami i wyłonienie oferty z nadesłanych propozycji Towarzystw
Ubezpieczeniowych na ubezpieczenie w ramach NNW w roku szkolnym 2017/2018;
3. Zapoznanie z przedstawionymi dniami dodatkowo wolnymi od nauki w roku
szkolnym 2017/2018 przez Dyrektora;
4. Wnioski i dyskusja;
5. Zakończenie Posiedzenia Zarządu Rady Rodziców.

Ad. 1.
Posiedzenie rozpoczął i prowadził Przewodniczący Zarządu Rady Rodziców Wojciech Jopek,
po powitaniu przedstawił porządek zebrania, który został przyjęty.

Ad. 2.
Dyrektor Szkoły, Pan Tadeusz Ozimek przedstawił oferty nadesłane przez Towarzystwa
Ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym 2017/2018. Nadesłane
oferty przez: AXA, PZU Edukacja, Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa InteRrisk.
Przedstawione oferty poddano wnikliwej analizie, pod kątem za i przeciw. W wyniku
przeprowadzonej analizy za najbardziej przyjazną i pozytywną ofertą uznano przygotowaną
specyfikację

Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej IntrRisk, której wysokość składki

od każdego ucznia wynosi 29 zł. Wybór Towarzystwa Ubezpieczeniowego został podjęty w drodze
głosowania jawnego, jednogłośnie przyjęto w drodze Uchwały nr 04/2016/2017 z dnia 31 sierpnia
2017 roku, która stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Ad. 3.
W dalszej części Posiedzenia Dyrektor Szkoły, Pan Tadeusz Ozimek przedstawił propozycje
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dodatkowych dni wolnych od nauki w roku szkolnym 2017/2018, to jest: 13.04.2018, 30.04.2018,
02 i 04.05.2018, 01, 20, 21.06.2018. Każdy z przedstawionych dni został szczegółowo omówiony
i umotywowany. Przedstawione dni zostały podjęte wnikliwej analizie i następnie poddane
głosowaniu jawnym. Przyjęto w drodze Uchwały nr 05/2016/2017 z dnia 31.08.2017 roku
jednogłośnie, która stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Ad.4.
Podczas dyskusji i wniosków nie złożono żadnego wniosku.

Ad. 5.
Na

zakończenie

zebrania,

prowadzący

podziękował

obecnym

rodzicom

za przybycie i uczestnictwo w zebraniu oraz w zebraniach w roku szkolnym 2016/2017.
Podkreślono, że zaangażowanie w życie szkoły jest nieodpłatne w ramach wolontariatu. A wszystko
co jest realizowane dla tutejszej Placówki Oświatowej ma na celu przede wszystkim dbanie o dobre
imię Szkoły i ich uczniów.
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