Protokół nr 1/2015/2016
z posiedzenia Rady Rodziców Gimnazjum nr 76 w Warszawie
Data spotkania: 09 września 2015, godzina rozpoczęcia spotkania: 18.30
Obecni: 8 z 12 członków Rady Rodziców (lista obecności w załączeniu).
Zebranie odbyło się według następującego porządku obrad:
1. Wybór komisji skrutacyjnej
2. Wybór Prezydium Rady Rodziców
3. Zapoznanie ze stanem finansów Rady Rodziców
4. Omówienie i zatwierdzenie preliminarza na rok szkolny 2015/2016
5. Wolne wnioski

Ad.1. W celu przeprowadzenia wyboru Prezydium Rady Rodziców (dalej „RR”) dokonano
wyboru Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniu jawnym wyłoniono Komisję w składzie:
Przewodnicząca - Agnieszka Gąsiorek
Sekretarz - Katarzyna Aleksandrowicz
Ad.2. W wyniku wyborów tajnych wyłoniono Prezydium w składzie:
Przewodniczący – Jarosław Misiewicz
Z-ca Przewodniczącego – Katarzyna Aleksandrowicz
Skarbnik – Jarosław Nowicki
Sekretarz – Mateusz Kosecki
Protokół głosowania i karty głosowania załączono.
Ad.3. Przewodniczący przedstawił stan finansów RR. Rok 2014/2015 zakończyła i w rok
2015/2016 RR weszła posiadając 14 690,32 zł. Jedyne źródło dochodów stanowią składki
wpłacane przez rodziców uczniów. Faktyczne wpływy ze składek w roku 2014/2015 wyniosły
23 656,57 zł plus środki przeniesione z poprzednich lat w wysokości 13 518,77 zł co stanowi
razem 37 175,34 zł. Pan Misiewicz omówił główne pozycje wydatków: wydatki
administracyjne w wysokości 4 446,30 zł, pomoc socjalna, wsparcie w wydarzeniach szkoły
itp. 7 360,18 zł, wydatki na pomoce dydaktyczne 1 195,88zł, projekty i inicjatywy uczniów
870 zł oraz wydatki na nagrody dla uczniów i obchody 20-lecia szkoły w wysokości 8 612,66
zł. Łącznie w roku szkolnym 2014/2015 wydano 22 485,02 zł.
Ad.4. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Przewodniczącego na dzień zebrania nie ma
jeszcze wszystkich deklaracji wpłat na fundusz RR wpływów na bieżący rok. Biorąc pod
uwagę doświadczenia z poprzedniego roku RR postanowiła zabudżetować przychody niższe

od zadeklarowanych w zeszłym roku, a więc 21 010 zł. Postanowiono zwiększyć środki na
pomoc socjalną, z uwagi na więcej wniosków o dofinansowanie wyjazdu integracyjnego dla
klas pierwszych. Zmniejszono w stosunku do zeszłorocznego planu wydatki na pomoce
dydaktyczne z 10 tys. zł do 2 tys. (w minionym roku wydano 1 195,88 zł).
Pan Piotr Kawczyński przedstawił pomysł przeznaczenia środków na sfinansowanie projektu,
który zostanie wyłoniony w drodze konkursu, z pośród projektów przedstawionych przez
uczniów. W oparciu o powyższe założenia RR postanowiła przeznaczyć na ten cel
maksymalnie 7 tys. zł. Pomysł i zasady konkursu zostaną omówione z samorządem
uczniowskim oraz dyrekcją szkoły przez Pana Kawczyńskiego oraz Przewodniczącego.
Utrzymano podobny poziom na nagrody i upominki dla uczniów, tj. 7 tys. zł. Wydatki
administracyjne, na które składa się wynagrodzenie dla księgowej i opłaty za rachunek
bankowy pozostały na tym samym poziomie, tj. 4 600 zł rocznie. Postanowiono założyć
rezerwę w wysokości 5 100 zł.
Zatwierdzony jednogłośnie preliminarz zakłada przychody w wysokości 35 700 zł, wydatki w
wysokości 30 600, co daje przewidywane końcowe saldo środków 5 100 zł.
Uchwała nr 2 w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.
Postanowiono zaktualizować budżet na przełomie roku. Ponadto, jeżeli faktyczne wpływy
będą niższe od deklarowanych członkowie Rady Rodziców przekażą przypomnienie
rodzicom.
Ad. 5. Zostały zgłoszone następujące wnioski i podjęto następujące decyzje:
- Pan Kosecki w imieniu rodziców klasy 3a przedstawił potrzebę zapewnienia przez szkołę
opieki nad dziećmi w dni wolne od nauki takie jak m.in. dni egzaminów gimnazjalnych (w
przypadku klas młodszych), egzaminów maturalnych;
- RR postanowiła zwrócić się do Dyrekcji szkoły z prośbą o przygotowanie informacji dla
rodziców o zasadach i programie opieki nad uczniami w dni wolne od nauki;
- RR postanowiła dokonać przeglądu Regulaminu RR podczas kolejnego spotkania.
Przewodniczący prześle do członków Regulamin w obecnej redakcji;
- RR przygotuje list do rodziców z informacją o planie pracy i sposobach komunikacji z RR. Z
założenia komunikacji między rodzicami, a RR powinna odbywać się poprzez członków RR,
jednak biorąc pod uwagę nieobecność niektórych przedstawicieli na spotkaniu RR, zostanie
założony oddzielny adres mailowy RR, który umożliwi rodzicom bezpośredni kontakt.
Protokół sporządził

Warszawa 09.09.2015

Uchwała nr 1/2015/2016

Przedstawiciele poszczególnych oddziałów Gimnazjum nr 76 w Warszawie obecni podczas
zebrania plenarnego Rady Rodziców w dniu 09.09.2015, w wyniku wyborów tajnych wyłonili
Prezydium w składzie:
Przewodniczący – Jarosław Misiewicz
Z-ca Przewodniczącego – Katarzyna Aleksandrowicz
Skarbnik – Jarosław Nowicki
Sekretarz – Mateusz Kosecki
Na zebraniu było obecnych 8 z 12 przedstawicieli.
Wraz z uchwałą wygasają pełnomocnictwa poprzedniego Prezydium.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Warszawa 09.09.2015

Uchwała nr 2/2015/2016
Przedstawiciele poszczególnych oddziałów Gimnazjum nr 76 w Warszawie, obecni podczas
zebrania plenarnego Rady Rodziców w dniu 09.09.2015, w wyniku głosowania jawnego
jednogłośnie przyjęli następujący Preliminarz wydatków na rok szkolny 2015/2016

Rozchody
Opłaty bankowe
Obsługa księgowo administracyjna, ZUS, podatki
Materiały biurowe
Pomoc socjalna (np. wycieczki,
udział w konkursach i
wydarzeniach szkolnych)
Pomoce dydaktyczne
Projekty i Inicjatywy uczniów oraz
nauczycieli
Nagrody i upominki dla uczniów,
Dzień Ed. Nar. itp.
Razem rozchody

Przychody

600,00

Faktyczne
wydatki
2014-2015
549,80

3 650,00

3 888,10

3 850,00

500,00

8,40

150,00

3 500,00

7 360,18

10 000,00

10 000,00

1 195,88

2 000,00

10 000,00

870,00

7 000,00

7 200,00

8 612,66

7 000,00

35 450,00

22 485,02

30 600,00

Preliminarz
2014-2015

Preliminarz
2014-2015

Przeniesiono z poprzedniego
roku szkolnego

13 479,77

Wpłaty na konto

27 000,00

Wpłaty do kasy (gotówka)
Razem przychody

Saldo

Faktyczne
przychody
2014-2015

Preliminarz
2015/2016
600,00

Preliminarz
2015/2016
14 690,00

24 024,10

21 010,00

13 151,24
40 479,77
Preliminarz
2014-2015
5 029,77

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

37 175,34
Do przeniesienia
z 2014/15 na
2015/16
14 690,32

35 700,00
Preliminarz
2015/2016
5 100,00

