
Protokół nr 1/2018  

z zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w 

Rzeszowie z dnia 24.09.2018 r.  

 

Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 przyjęto następujący 

porządek obrad: 

1. Uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców -prowadzi Agnieszka Mużydło 

2. Wybór funkcyjnych w Radzie Rodziców na podstawie Regulaminu Rady- prowadzi 

Agnieszka Mużydło 

3. Uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Uchwalenie propozycji wysokości składki na Radę Rodziców . 

6. Opinia Rady Rodziców na temat dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych.  

 

Ad. 1. 

Pani Agnieszka Mużydło przedstawiła zebranym Regulamin Rady Rodziców, ze szczególnym 

uwzględnieniem kompetencji stanowiących i opiniodawczych zawartych w roz. IV 

:Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych. Następnie Pani 

Agnieszka Mużydło postawiła wniosek o przyjęcie Regulaminu Rady Rodziców do realizacji.  

Głosujących : 25 

Za głosowała: 25 

Wstrzymujących się : 0 

Przeciw: 0 

W związku z wynikami głosowania podjęto uchwałę nr 1/2018  

 

Ad.2  

W trakcie tej części spotkania przystąpiono do wyboru funkcyjnych Rady Rodziców. W 

głosowaniu tajnym przedstawiciele Rad Oddziałowych wybrali ze swojego grona:  

Przewodniczącego: Panią Annę Marek-Kamińską  

Z-cę przewodniczącego Pana Artura Bednarskiego  



Sekretarz : Pani Ewę Jaworską 

Skarbnika-księgową : Panią Agnieszkę Mużydło 

Następnie dokonano wyboru członka Komisji Rewizyjnej, w skład której weszła: 

Pani Jadwiga Nycz-Wróbel 

 

Ad. 3 

Zatwierdzenie przedstawionego przez Dyrektor szkoły programu wychowawczo-

profilaktycznego, który został przyjęty jednomyślnie.  

Głosujących : 25 

Za : 25 

Wstrzymujących się: 0 

Przeciw : 0 

W związku z wynikami głosowania podjęto uchwałę nr 2/2018  

 

Ad. 4 

W tej części spotkania zostały omówione bieżące sprawy szkolne, dotyczące programu na rok 

szkolny 2018/2019 i podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Ad. 5 

Kolejnym punktem porządku obrad było ustalenie stawki dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady 

Rodziców. Po krótkiej dyskusji padła propozycja aby dla uczniów Zespołu Szkół 

Muzycznych Nr 2 im. W. Kilara uczących się w trybie zaocznym obniżyć stawkę do 

wysokości 30 zł na pierwsze dziecko i 20 zł na drugie, trzecie i kolejne pozostało zwolnione z 

wpłaty. Dla uczniów szkoły dziennej OSM stawka na rzecz Rady Rodziców pozostanie 

niezmieniona i wynosić będzie 50 zł na pierwsze dziecko, 25 zł na drugie dziecko, trzecie i 

kolejne zostało zwolnione z wpłaty.  

Głosujących : 25 

Za :25 

W związku z wynikami głosowania podjęto uchwałę nr 3/2018. 

 



Ad. 6 

Pozytywne zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Uchwałę 

podjęto jednomyślnie.  

Głosujących : 25 

Za : 25  

W związku z wynikami głosowania podjęto uchwałę nr 4/2018. 

 

Na tym spotkanie zakończono 

 

Protokołowała :    

 

Przewodnicząca Rady Rodziców :  


