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Protokół ze spotkania Rady Rodziców przy I LO w Gdańsku  
z dnia 21.03.2019r. 

 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli trójek klasowych rodziców (12 osób z 10 klas -
lista obecności do wglądu).  
W spotkaniu uczestniczyła również Pani Dyrektor Elżbieta Krupa-Grabowska. 
 
Porządek spotkania: 

1. Rada Rodziców określana dalej jako RR, złożyła gratulacje p. Elżbiecie Krupie-
Grabowskiej w związku z wygraniem przez nią konkursu na stanowisko dyrektora 
ILO w Gdańsku, przeprowadzanego przez WRS UM w Gdańsku.   

2. Składki RR – zapoznano się z aktualnym poziomem składek RR – zebrano 73 475 zł 
co stanowi 70% rocznego planu całkowitego przy liczbie wszystkich uczniów 520,  
wpłat dokonało 428 rodziców (82%), żadnych wpłat na fundusz RR nie dokonało 92 
rodziców. (zestawienie tabelaryczne w załączeniu); 
Członkowie RR dziękują Rodzicom za wniesione składki 
 
Apelujemy do Rodziców z klas 3C, 3D, 3F o uzupełnienie wpłat do poziomu 75 % 
określonego dla klas korzystających z dodatkowych zajęć lekcyjnych.  
 
Oprócz finansowania m.in. dodatkowych godzin lekcyjnych i kół (teatralne, 
plastyczne, chór, roboilo), w ostatnim okresie z funduszy RR dofinansowano m. in 
wyjazdy uczniów na Polygon Matematyczny, Debaty Oksfordzkie, Zawody 
Robotyków, Wyjazd klas biol-chem na zajęcia w Bydgoszczy. W planie m.in. 
sfinansowanie zajęć - warsztatów z fizjotereapii o co wnioskowała klasa I F. 

3. Planowany przez ZNP strajk – Pani Dyrektor przedstawiła wyniki 
przeprowadzonego w ILO referendum w sprawie przystąpienia do planowanego 
strajku (za przystąpieniem do strajku głosowało ok. 94% pracowników szkoły przy 
ok. 66% frekwencji) 
RR na podstawie przeprowadzonego głosowania jednogłośnie wyraziła pozytywną 
opinię dla propozycji Dyrekcji ILO w Gdańsku w sprawie przesunięcia klasyfikacji III 
klas z dnia 17 kwietnia 2019r. na dzień 5 kwietnia 2019r. (uchwała).  
W prowadzonej dyskusji rodzice zwrócili uwagę na potrzebę (w przypadku strajku i 
wcześniejszej klasyfikacji), umożliwienia przez nauczycieli poprawy maturzystom 
proponowanych ocen ukończenia szkoły, w tym przedstawienia przez nauczycieli 
wyników przeprowadzanych sprawdzianów itp. w terminie umożliwiającym ich 
poprawę przed klasyfikacją. 
Pani Dyrektor oświadczyła że, w przypadku strajku podejmie się organizacji 
zajęć/opieki nad uczniami – RR na prośbę Pani Dyrektor przeznaczy środki – 300 zł 
na ich organizację. 
Pani Dyrektor poinformowała że, w przypadku strajku nie będą się odbywać również 
zajęcia finansowane z funduszy RR 
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4. Program szkolny – profile I klas na rok szkolny 2019/2020. – Przedstawione przez 
Dyrekcję Szkoły plany profili zostały jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane 
w przeprowadzonym głosowaniu. 

5. Nagrody dla uczniów– uwzględniając wysokość zebranych składek, RR pozytywnie 
zaopiniowała zwiększenie kwoty ustalonej na ten cel  w preliminarzu wydatków. 
Dla najlepszego absolwenta Szkoły - Nagroda Kopernika – RR wraz z Dyrekcją 
podjęła decyzję o zwiększeniu kwoty nagrody do 1500 zł, 
Dodatkowe nagrody dla wybitnych absolwentów szkoły – RR wraz z Dyrekcją 
podjęła decyzję o możliwości utworzenia dwóch (trzech) dodatkowych nagród dla 
wybitnych absolwentów szkoły z zakresu/dziedziny zgodnie z rekomendacją ciała 
pedagogicznego, wysokość nagród (propozycja – 500 ÷ 1000 zł) zostanie określona 
w terminie późniejszym przy uwzględnieniu posiadanych przez RR środków. 
Na koniec roku szkolnego – RR wraz z Dyrekcją podjęła decyzję o możliwości 
przyznania 100 nagród po 50 zł. 

6. Dofinansowanie uczniów w trudnej sytuacji ekonomicznej – Członkowie RR 
za grzecznościowym pośrednictwem Pani Dyrektor zwracają się z prośbą do 
nauczycieli - wychowawców klas o informację i ewentualne składanie wniosków 
w sprawie zwolnienia z wnoszenia składek na RR, tudzież udzielenia wsparcia 
finansowanego dla uczniów z trudną sytuacją ekonomiczną. 

7. Zwroty do klas – informujemy, że wśród klas niekorzystających z dodatkowych zajęć 
finansowanych przez RR, klasy 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2B przekroczyły próg 60%., 
zgodnie z przyjętą na początku roku szkolnego uchwałą, klasy te otrzymają zwrot 
w wysokości 15% wpłaconych środków na RR, z zastrzeżeniem celowego 
wykorzystania zwróconych funduszy, zaakceptowanego przez Dyrekcję Szkoły. 

8. Informacja na stronę szkoły – RR wnioskuje do Dyrekcji o zamieszczenie 
niniejszego protokołu na stronie szkoły w zakładce Rady Rodziców. 

9. Kolejne spotkanie RR – po wywiadówce – środa 3 kwietna 2019r. 
 
 
 
 
Na tym notatkę zakończono. 
Alicja Kordasiewicz-Pasławska przewodnicząca prezydium RR przy ILO Gdańsk 
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