I. Od początku roku szkolnego odbyły się dwa Zebranie Plenarne Rady Rodziców (RR), dwa zebrania
Prezydium Rady Rodziców oraz dwa spotkania przewodniczącej Rady Rodziców p. Aleksandry
Kobieli wraz z zespołem dyrekcyjnym ZSO nr 2 (w celu omówienia bieżących spraw).
II. Podczas pierwszego Zebrania Plenarnego:
1) powołano jedną wspólną Radę Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach
w składzie: p. Aleksandra Kobiela (przewodnicząca), p. Beata Sprenga (zastępca z ramienia
gimnazjum). p. Magdalena Wesserling (zastępca z ramienia liceum), p. Renata Staubach (skarbnik), p.
Joanna Kobiela (sekretarz), p. Piotr Koniarski (sekretarz), p. Grzegorz Gmyrek (członek prezydium).
2) podjęto uchwałę o wysokości dobrowolnej składki na Radę Rodziców w roku szkolnym
2016/2017 – wynosi ona 20 zł od dziecka płatne w terminie do 31 marca 2017 r. (w przypadku
wpłaty na konto RR koniecznie należy podać dane ucznia: imię, nazwisko, klasę i szczebel
edukacji).
III. Podczas drugiego Zebrania Plenarnego:
1) powołono Komisję Rewizyjną w składzie: p. Katarzyna Koniarska, p. Wioletta Konkol, p. Hanna
Kuchta,
2) uchwalono Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach
wraz z załącznikami (najważniejsze postanowienia regulaminu – dobrowolnych wpłat w wysokości
20 zł od ucznia można dokonywać w terminie do 31 marca 2017 r., 30% środków zebranych przez
klasę zostanie przekazanych na potrzeby klasowe, reszta jest do dyspozycji Rady Rodziców; środki
finansowe mają być dzielone proporcjonalnie do wniesionych wkładów przez poszczególne szczeble
edukacji – SP, gim, LO); regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
IV. Działalność Prezydium Rady Rodziców do chwili obecnej:
1) pozyskano większość dokumentacji poprzednich Rad Rodziców,
2) przedstawiciele Prezydium brali udział w ślubowaniach pierwszoklasistów (uczniowie klas
pierwszych SP otrzymali od Rady Rodziców gazetę ze zdjęciem ze ślubowania, uczniowie klas
pierwszych gimnazjum i liceum – długopis z grawerem),
3) Prezydium RR jest w trakcie formalności związanych z powołaniem jednej wspólnej Rady
(zamknięcie dotychczasowego konta RR gimnazjum, wyrejestrowanie RR gimanzjum oraz liceum,
zmiana nazwy: "Rada Rodziców Szkoły Podstawowej" na "Rada Rodziców Zespołu Szkół
Ogólnokształcących"),
4) Prezydium Rady Rodziców poszukuje osoby, która podjęłaby się prowadzenia dokumentacji
finansowej RR – jedno z biur zaproponowało stawkę 500 zł za rok, może ktoś zaproponuje mniej lub
wykona tą pracę w ramach pracy społecznej.
V. Informacje po zebraniach z zespołem dyrekcyjnym ZSO 2:
1) wejście główne do szkoły – ze względów bezpieczeństwa do szkoły uczniowie i pozostałe osoby
wchodzą głównym wejściem przy sali,
2) w najbliższym czasie ruszą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne – bezpłatne dla uczniów i finansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Urzędu Gminy,
3) na stronie internetowej szkoły na bieżąco będą się pojawiać informacje dla rodziców (protokoły
z zebrań RR, harmonogram wywiadówek, dni wolnych od zajęć, itp.),
4) pomieszczenie 33 zostało przekazane do dyspozycji Rady Rodziców (będą tam przechowywane m.
in. rzeczy, które zostają po festynach),
5) basen – w bieżącym roku klasy czwarte SP mają naukę pływania przez cały rok szkolny, a ucziowie
klas III SP mogą uczestniczyć w zajęciach basenowych w środy (są jeszcze wolne miejsca), jest
możliwość dodatkowych zajęć dla dziewcząt i dla chłopców jeśli będą chętni uczniowie z
pozostałych klas – zgłoszenie proszę przekazać wychowawcy klasy,
6) w szatniach klas I-III SP pojawią się ławeczki, by ułatwić dzieciom przebieranie się na zajęcia w-fu,
7) świetlica – docelowo ma zostać przeniesiona do pomieszczeń nad stołówką (być może dopiero od
następnego roku lub za dwa lata), obecna zostanie odświeżona przez rodziców w trakcie ferii
szkolnych,
8) szafki dla uczniów – w związku z nieprawidłowościami wynikającymi z korzystania z szafek i

przekazywania ich, w najbliższym czasie zostaną podjęte kroki w celu uregulowania zaistniałej
sytuacji; szkoła nie posiada obecnie funduszy, by pokrywać w części zakup szafek,
9) zbiórka makulatury odbywa się wśród uczniów wszystkich szczebli – szkoły podstawowej,
gimnazjum oraz liceum; Rada Rodziców planuje symbolicznie nagrodzić klasy oraz osoby, które
zbiorą najwięcej w danym semestrze (WAŻNE PRZYPOMNIENIE – celem zbiórki makulatury jest
wychowanie ekologiczne dzieci a nie rywalizacja w celu zdobycia drogiej wartościowej nagrody;
nagroda nie powinna być sama w sobie celem, uczniowie dostają na bieżąco pochwały od
wychowawcy, ma to wpływ na ich ocenę z zachowania).
VI. Informacja finansowa na dzień 14.11.2016 r.
– na koncie SP (po opłaceniu bieżących faktur) zostało 3 964,17 zł
– na koncie gimnazjum – 2 435,79 zł
– na koncie liceum – 0,88 zł
W SUMIE 6 236,34 zł.
W poprzednim roku kalendarzowym Rada Rodziców Szkoły Podstawowej zanotowała wpływy w wysokości
14 302,80 zł, a wydatki wyniosły 11 997,44 zł (w tym: 2 769 zł trafiło do klas w ramach 30% składki do
dyspozycji klasy). Brak jest szczegółowych danych z gimnazjum i liceum.
VII. Na poniedziałkowym Zebraniu Plenarnym RR ustalono szczegóły organizacji festynu
świątecznego:
1) termin: 9 grudnia 2016 r. w godz. 17.00-19.00,
2) jak co roku jest składka 2 zł od ucznia na cele organizacyjne (m. in. na zakup naczyń
jednorazowych),
3) w trakcie festynu będzie słodka kawiarenka – każda klasa SP jest zobowiązana dostarczyć dwie
blachy ciasta, każda klasa gimnazjum – napoje (małe soczki w kartonikach, małe butelki wody
gazowanej i niegazowanej), a klasy licealne – kawę, herbatę, cukier, mleko,
4) z każdej klasy potrzebny jest minimum jeden rodzic do pomocy przy festynie (przygotowanie
stoisk, sprzedaż słodkich wypieków i napojów, sprzątanie po festynie) – można wyznaczyć dyżury,
rodzice powinni być najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem festynu i po festynie aż do momentu
sprzątnięcia pomieszczeń,
5) zapraszamy rodziców do zaangażowania się w organizację festynu w każdej innej formie (np.
malowanie buziek, formowanie zwierzątek z balonów, warsztaty artystyczne, robienie zdjęć,
użyczenie jakiegoś sprzętu, itp.) - informację proszę przekazać przedstawicielowi klasowej RR,
6) podczas festynu bożonarodzeniowego nie będzie w tym roku sprzedaży cegiełek / losów ze
względów formalno-prawnych (sprzedaż losów powinna być zgłoszona min. miesiąc wcześniej do
odpowiedniego urzędu z wyszczególnieniem wartości każdej z nagród),
7) pieczeniem gorfów zajmie się sekcja sportowa – zbierać będą na swoje wydatki (m. in. wyjazdy,
organizację zawodów, itp),
8) jak co roku rodzice mogą przygotować wspólnie z dziećmi lub podarować dekoracje świąteczne,
które będą sprzedawane podczas festynu (prośba, by orientacyjnie wycenić daną rzecz).
VIII. W roku szkolnym 2016/2017 planowane jest zorganizowanie festynu wielkanocnego i zakup
słodkości na Dzień Dziecka, a w najbliższym czasie (poza organizacją festynu) – uregulowanie kwestii
szafek.
IX. Z Prezydium Rady Rodziców można się kontaktwać bezpośrednio przez delegatów Rad
Oddziałowych lub mailowo (rada.zso2@wp.pl)

