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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW
V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO
ODBYTEGO W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

Zebranie Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Józefa Poniatowskiego
zostało zwołane na dzień 5 października 2020 roku, na godz. 18.00. Ze względu na sytuację
epidemiczną oraz zakaz wstępu do szkoły dla osób innych niż uczniowie i pracownicy,
zebranie odbyło się poprzez udział w nim rodziców za pośrednictwem aplikacji Microsoft
Teams.
Zebranie otworzył Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców, pan Mirosław Proppé.
Przewodniczący sprawdził reprezentacje poszczególnych klas na zebraniu i stwierdził, że
zebranie rozpoczęło się przy obecności przedstawicieli większości klas, którzy w swoich
klasach zostali wybrani przez rodziców uczniów do reprezentowania klas w Radzie Rodziców.
Dodatkowo na zebraniu obecni byli inni rodzice zainteresowani działalnością Rady Rodziców.
Zrzut z ekranu potwierdzający obecność poszczególnych rodziców stanowi Załącznik nr 1 do
protokołu.
Przewodniczący zaproponował, aby zebranie było protokołowane przez panią Agatę KlimekCortinovis, na co zebrani wyrazili zgodę.
W tym miejscu zabrał głos pan Maciej Kornacki, który nie jest przedstawicielem żadnej z klas
w Radzie Rodziców, ale był w ubiegłym roku szkolnym. Pan Kornacki złożył wniosek
o rozwiązanie zebrania z powodu jego niezgodności z prawem oraz z przyczyn, które
przedstawił w mailu z dnia 4 października 2020 roku. Przewodniczący wyjaśnił panu
Kornackiemu, że ze względu na sytuację epidemiczną nie ma innej możliwości odbycia
zebrania niż zebranie zdalne, nawet jeżeli regulamin Rady Rodziców nie przewiduje takiej
możliwości. Wniosek pana Macieja Kornackiego nie został poparty przez innych rodziców
i zebranie było kontynuowane.
Pan Kornacki zapytał dlaczego w Prezydium Rady Rodziców oraz w Komisji Rewizyjnej są aż
trzy osoby z klasy 3B. Pani Barbara Mrzygłód-Labińska powiedziała, że po pierwsze wynika
to z faktu, że Przewodniczący reprezentował kiedyś inną klasę (był członkiem Prezydium
jeszcze w czasie kiedy do liceum chodził jego starszy syn), a poza tym nie było
zainteresowania uczestniczeniem w organach Rady Rodziców i aktywnym zaangażowaniem
w pracę na rzecz szkoły, co wiąże się z uczestnictwem w Prezydium i Komisji Rewizyjnej.
Pan Michał Stępniewski wyraził pogląd, że jeżeli wszyscy uczestnicy zebrania wyrażą zgodę
i nikt nie zgłosi sprzeciwu, to w obecnej sytuacji nawet podejmowanie uchwał w sprawach,
które zgodnie z regulaminem wymagają głosowania tajnego (wybory) może się odbywać
jawnie. Większość uczestników zebrania wyraziła zgodę na głosowanie jawne w wyborach,
jeżeli nikt się nie sprzeciwi.
Przedstawiciele klas pierwszych zaproponowali, żeby Przewodniczący najpierw omówił
zadania i prace Rady Rodziców, tak aby kandydaci do organów mogli świadomie podjąć
decyzję o swoim zaangażowaniu. Ustalono, że kandydaci do organów będą się zgłaszać do
połowy października.
Przewodniczący omówił kwestie organizacyjne oraz finanse Rady Rodziców przy
wykorzystaniu prezentacji przesłanej w dniu 4 października 2020 roku, która stanowi
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Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. W szczególności Przewodniczący wyjaśnił
powiązania organizacyjne pomiędzy Radą Rodziców oraz Stowarzyszeniem Rodziców
i Sympatyków V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie
1. Finanse Rady Rodziców
Przewodniczący omówił poszczególne pozycje prezentacji. W tym miejscu pani Małgorzata
Behague zaproponowała, żeby poszukać oszczędności w kosztach usług księgowych, np.
poprzez znalezienie tańszej firmy księgowej albo wykorzystanie kompetencji rodziców, jeżeli
wyraziliby taką ochotę.
Przy omawianiu kwestii finansowania zajęć dodatkowych ze strony przedstawicieli klas
pierwszych padł wniosek, że powinien być większy nacisk na finansowanie zajęć innych niż
powtórkowe, tzn. rozwijających zainteresowania uczniów. Wniosek spotkał się
z zainteresowaniem rodziców uczniów pozostałych klas.
Na wniosek Przewodniczącego, uczestnicy zebrania wyrazili zgodę, żeby zajęcia na
Politechnice Warszawskiej dla klas 1c i 2c były finansowane z ogólnych funduszy Rady
Rodziców. Przewodniczący zatem zwróci tym klasom zebrane już przez nich środki na
finansowanie tych zajęć.
Przedstawicielka klasy 1A zgłosiła, że składka roczna jest za wysoka, w szczególności dla
rodziców uczniów z rodzin wielodzietnych.
Przewodniczący przedstawił i omówił budżet na 2020/2021. Wyjaśnił dlaczego zwiększyła się
kwota na zajęcia dodatkowe – spowodowane jest to zmniejszeniem liczby zajęć
finansowanych przez m.st. Warszawa.
Pani Małgorzata Behague zapytała dlaczego Stowarzyszenie Rady Rodziców nie jest
organizacją pożytku publicznego. Przewodniczący wyjaśnił, że ta forma działania była
rozważana w przeszłości i okazało się, że koszty spełnienia wymogów formalnych mogą
przewyższyć korzyści dla szkoły. Poza tym niektóre formy działania OPP nie mogłyby być
finansowane.
Przedstawiciele klas pierwszych zaproponowali, aby ze środków Rady Rodziców sfinansować
inne zajęcia, bardziej ogólnorozwojowe. Mają zgłosić na piśmie pomysły i inicjatywy, które
następnie zostaną skonsultowane z Dyrektorem oraz uczniami. Przewodniczący
zaproponował, że skontaktuje się z przewodniczącym samorządu szkolnego informując
o możliwości wychodzenia przez uczniów z inicjatywą. Pan Tomasz Grajewski z klasy 1B
zobowiązał się do zebrania pomysłów. Przewodniczący potwierdził, że dobrym pomysłem jest
założenie rezerwy na zajęcia dodatkowe, które jeszcze nie zostały zakontraktowane.
Jeden z uczestników zebrania powiedział, że Fundacja im. Księcia Józefa Poniatowskiego
wspomagania i rozwoju nowoczesnej szkoły prawdopodobnie będzie mogła wesprzeć
finansowo niektóre inicjatywy.
Jeden z uczestników zebrania zapytał czy w szkole są „programy motywacyjne” dla klas, które
zbiorą najwięcej środków ze składek. Przewodniczący potwierdził, ze takie rozwiązania były
stosowane.
2. Catering
Po przedyskutowaniu kwestii możliwości działania firmy cateringowej na terenie szkoły,
w związku z likwidacją stołówki, ustalono, że oferty zostaną zebrane do 12 października 2020
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roku. Do zajęcia się sprawami cateringu zobowiązali się: pan Bogumił Lipiecki, pani
Magdalena Wykurz, pani Małgorzata Behague oraz pani Ewa Koprowska.
3. Program profilaktyczno-wychowawczy
Przewodniczący wyjaśnił jak przebiegała praca nad programem i jakie są wymogi formalne
zatwierdzenia planu. Zaproponował, żeby postulaty nieuwzględnione w obecnym programie
zostały przedyskutowane przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną w ciągu tego roku
szkolnego, tak aby nowa wersja została przyjęta we wrześniu 2021 roku. Pan Bogumił Lipiecki
również wyjaśnił na czym polegała praca zespołu. Pan Lipiecki przesłał do obecnych na czacie
założenia do programu, które zostały opracowane na zebraniu Rady Rodziców w ubiegłym
roku.
4. Sprawy różne
Pan Maciej Kornacki postulował aby znaleźć zgodny z prawem sposób, który umożliwi
wszystkim uprawnionym głosowanie, stworzenie wiarygodnej listy obecności osób oraz
zapewni wiarygodne metody głosowania w przypadku braku możliwości zebrania
stacjonarnego.
Przewodniczący zaproponował, że zespół w osobach: Przewodniczący, Agata KlimekCortinovis, Michał Stępniewski i Małgorzata Behague wypracuje odpowiednie rozwiązania,
zarówno w odniesieniu do Rady Rodziców, jak i Stowarzyszenia, na co zebrani wyrazili zgodę.
Pan Maciej Kornacki również zgłosił się do uczestnictwa w pracy zespołu.
Pan Maciej Kornacki przedstawił swoje kolejne postulaty:
a) przedstawianie przez Przewodniczącego i inicjatorów uchwał projektów dokumentów,
które mają być poddane do głosowania z dwutygodniowym wyprzedzeniem, tak aby
wszyscy uprawnieni mogli zapoznać się z projektami i planowanymi inicjatywami,
b) wystąpienie przez Prezydium Rady Rodziców do dyrektora szkoły o przedstawianie
rodzicom z dwutygodniowym wyprzedzeniem przedmiotu zajęć dodatkowych
i wydarzeń w szkole (nie dotyczy to zajęć powtórkowych i innych zakontraktowanych
przez Stowarzyszenie na początku roku),
c) wystąpienie przez Prezydium Rady Rodziców do dyrektora szkoły o respektowanie
zasady, że na uczestnictwo ucznia w zajęciach pozalekcyjnych i wydarzeniach
wymagana jest uprzednia zgoda rodzica (mailowa lub w e-dzienniku), a brak sprzeciwu
nie jest uważany za zgodę,
d) podjęcie kroków w celu udostępnienie rodzicom wszystkich programów zajęć
pozalekcyjnych zatwierdzonych przez dyrektora, z dwutygodniowym wyprzedzeniem,
aby zainteresowani rodzice mogli się z nimi zapoznać i zagłosować;
e) dopilnowanie spełnienia procedury przekazywania i zatwierdzania programów
pozalekcyjnych przed ich wprowadzeniem;
f)

podjęcie kroków w celu umożliwienia wszystkim chętnym rodzicom uczestnictwa w
zebraniu Rady Rodziców, ponieważ nie wszyscy mają aplikację Microsoft Teams,
wiedze konieczną do korzystania z niej lub mogą mieć problemy techniczne z
komunikacją internetową.
3

Rada Rodziców V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie

W tym miejscu pan Tomasz Grajewski z klasy 1B zgłosił swoją kandydaturę do uczestniczenia
w Prezydium Rady Rodziców. Pan Bogumił Lipiecki zgłosił panią Magdalenę Witkowską
z klasy drugiej.
Wobec braku dalszych kwestii do omówienia, Przewodniczący podziękował zebranym za
uczestnictwo i zamknął zebranie.

Podpisano
Mirosław Proppé – Przewodniczący

Agata Klimek-Cortinovis - protokolant
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