Zebranie Rady Rodziców, 3 października 2015 r.

Protokół z pierwszego zebrania Rady Rodziców
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie
Rok szkolny 2015/2016
Falls Church, VA, 3 października 2015r.
W dniu 3 października 2015 r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców (RR) działającej
przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym (SPK) przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie w roku
szkolnym 2015/2016.
I. Rozwiązanie Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015
Członkami Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 byli: Katarzyna Turska
(Przewodnicząca), Beata Kudela (Zastępca Przewodniczącej), Magdalena Anders (Skarbnik),
Karolina Mazurkiewicz (Sekretarz), Magdalena Bairstow, Piotr Zieliński, Joanna
Pulikowska-Aguinaldo, Magdalena Słodkowska-Barry, Małgorzata Bochenek, Sandra
Stevens, Radosław Radzikowski, Katarzyna Kabat-Cieślak.
Katarzyna Turska złożyła sprawozdanie z działalności RR w roku szkolnym 2014/2015 i po
omówieniu sprawozdania finansowego przez Magdalenę Bairstow ogłosiła rozwiązanie RR.
II. Powołanie Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016
W skład nowej RR weszli reprezentanci wszystkich klas wybrani w tajnych wyborach
klasowych oraz dodatkowych troje rodziców uczestniczących w pierwszym zebraniu Rady.
Obecni na posiedzeniu większością głosów powołali nową RR na rok szkolny 2015/2016
w następującym składzie:
Przewodnicząca:
Katarzyna Turska (kl.3),
Z-ca przewodniczącej:
Wojciech Długozima (kl.3),
Skarbnik:
Magdalena Bairstow (kl.2),
Pozostali członkowie: Anna Connolly (kl.2), Magdalena Filipp Sharma (kl.1LO) (nieobecna
na pierwszym posiedzeniu), Maryla Maliszewska (kl.5), Ewa Paul (kl.4), Artur Świstak
(kl.1G), Radosław Radzikowski (kl.2G), Joanna Rich (kl.3G), Anna Voloshin (kl.1), Karolina
Walkowiak-Kisełka (kl.6).
W związku z tym, iż klasa “0” nie stanowi formalnie oddziału SPK, rodzice dzieci
uczęszczających do “zerówki” nie są członkami RR. Reprezentantka klasy "0", Pani Ewa
Syska, będzie brać udział w spotkaniach Rady w roku 2015/2016 jako obserwator bez
prawa głosu. Jej rolą będzie informowanie rodziców dzieci w klasie "0" o działalności i
inicjatywach Rady.
W trakcie zebrania następujący rodzice zgłosili się do Komitetu Doradczego RR: Magdalena
Słodkowska-Barry (kl.2), Joanna Pulikowska (kl.2), Anna Wiśniewska (kl.3), Dorota
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Zielińska (kl.2), Anna Zajączkowska-Mudry (kl.2). Członkowie Komitetu Doradczego mogą
uczestniczyć w obradach RR, jednak nie posiadają prawa głosu w kluczowych decyzjach
dotyczących działalności Rady.
III. W dalszej części zebrania poruszone zostały następujące tematy:
- Dyskusja na temat konieczności zmiany Regulaminu Rady Rodziców w celu dostosowania
go do prawa polskiego i amerykańskiego pod kątem funkcjonowania RR jako organizacji
non-profit.
- Głosowanie w sprawie dodania konta rozrachunkowego do obsługi finansowej klasy “0”.
Obecni członkowie RR jednogłośnie zaaprobowali dodanie nowego konta.
- Dyskusja na temat lokat oszczędnościowych istniejących przy koncie RR. Rada
jednogłośnie poparła decyzję w sprawie likwidacji tychże lokat i zaaprobowała w drodze
uchwały cele, na jakie fundusze z każdej z lokat zostaną zwydatkowane.
- Omówienie planowanych w kalendarzu SPK na rok szkolny 2015/2016 imprez
organizowanych przez RR.
- Omówienie z Panią Kierownik SPK Julią Konowrocką planowanych konkursów.
- W związku z brakiem czasu na omówienie budżetu na rok szkolny 2015/2016 dyskusja
i głosowanie w tej kwestii zostaną przeprowadzone drogą elektroniczną.
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