Zebranie Rady Rodziców, 24 września 2016 r.

Protokół z pierwszego zebrania Rady Rodziców
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie
Rok szkolny 2016/2017
Falls Church, VA, 24 września 2016r.
W dniu 24 września 2016 r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Rodziców (RR) działającej
przy Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym (SPK) przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie w roku
szkolnym 2016/2017.
I. Rozwiązanie Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016
Członkami Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 byli: Katarzyna Turska
(Przewodnicząca), Wojciech Długozima (Zastępca Przewodniczącej), Magdalena Bairstow
(Skarbnik), Anna Connolly, Magdalena Filipp Sharma, Maryla Maliszewska, Ewa Paul,
Artur Świstak, Radosław Radzikowski, Joanna Rich, Anna Voloshin, Karolina WalkowiakKiselka.
Katarzyna Turska złożyła sprawozdanie z działalności RR w roku szkolnym 2015/2016 i po
omówieniu sprawozdania finansowego przez Magdalenę Bairstow ogłosiła rozwiązanie RR.
II. Powołanie Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017
W skład nowej RR weszli reprezentanci wszystkich klas wybrani w tajnych wyborach
klasowych oraz jeden dodatkowy reprezentant rodziców.
Obecni na posiedzeniu jednogłośnie powołali nową Radę Rodziców na rok szkolny
2016/2017 w następującym składzie:
Przewodnicząca:
Anna Voloshin (kl.2),
Z-ca przewodniczącej:
Ewa Flom (kl.3),
Skarbnik:
Paulina Żurawski (kl.5),
Pozostali członkowie: Ewa Sokolowski (kl.1), Mariola Bejnarowicz (kl.4) (nieobecna na
pierwszym posiedzeniu), Janusz Pazgier (kl.6), Beata Zgol (kl.1G) (nieobecna na pierwszym
posiedzeniu), Katarzyna Monteleone (kl.2G), Maryla Maliszewska (kl.3G), Wojciech
Długozima (kl.4) (nieobecny na pierwszym posiedzeniu.)
W związku z tym, iż klasa “0” nie stanowi formalnie oddziału SPK, rodzice dzieci
uczęszczających do “zerówki” nie są członkami RR. Reprezentantki klasy "0", Panie Emilia
Monnig, Katarzyna Rażyńska, Ewa Sheehan oraz Agnieszka Reaser (nieobecna na
pierwszym posiedzeniu), będą brać udział w spotkaniach Rady w roku 2016/2017 jako
obserwatorzy bez prawa głosu. Ich rolą będzie informowanie rodziców dzieci w klasie "0" o
działalności i inicjatywach Rady.
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W trakcie zebrania następujący rodzice zgłosili się do Komitetu Doradczego RR: Katarzyna
Turska, Magdalena Bairstow, oraz Linda Forsyth. Członkowie Komitetu Doradczego mogą
uczestniczyć w obradach RR, jednak nie posiadają prawa głosu w kluczowych decyzjach
dotyczących działalności Rady.
III. W dalszej części zebrania odbyły się:
- Dyskusja nt. budżetu RR na bieżący rok szkolny - składka klasy zero
- Głosowanie w sprawie utrzymania składki klasy zero w wysokości $250 – klasa zero
zostanie dofinansowana w bieżącym roku szkolnym z niewykorzystanej rezerwy budżetowej
z roku 2015/2016. – Nowa Rada Rodziców jednogłośnie poparła utrzymanie składki
w wysokości $250 w roku szkolnym 2016/2017.
- Dyskusja nt. planowanych imprez szkolnych w nowym roku szkolnym
- Dyskusja nt. łączonej klasy gimnazjalnej – petycja w sprawie rozłączenia klas II I III
Gimnazjum została wyslana do kierownik SPK Pani Blandyny Hłasko z prośbą o wsparcie
i interwencję w ORPEGu.
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