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     Protokół nr 1-2022/2023 

z posiedzenia  Rady Rodziców CLXIII Liceum Ogólnokształcącego 

z dnia  12.09.2022 roku  godz. 19.00 

 

Dnia 12 września 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców CLXIII Liceum 

Ogólnokształcącego w Warszawie (dalej „RR”) w roku szkolnym 2022/2023. 

W skład RR weszło sześciu Członków:  

● Marzena Rogala – 1a 

● Adam Maciaszczyk – 1b 

● Marcin Pawłowski – 1c 

● Natalia Łozowska – Kowalska – 1d 

● Renata Dąbrowska - Rytel – 2a 

● Iwona Bal – 2b 

● Bożena Wójcik - 2c 

● Dorota Garnuchowska – 3a 

● Marcin Kiciński – 3b 

● Dominika Szymańska – 4c 

● Katarzyna Hornung – 4d 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Powitanie przez Panią Dyrektor nowej Rady i wysłuchanie informacji bieżących dotyczących 

funkcjonowania szkoły 

Pani Dyrektor powitała przybyłych i pogratulowała wyboru członków Rady Rodziców. Poprosiła o 

kontynuowanie ubiegłorocznego zwyczaju zgłaszania do niej  przez Przewodniczącego wszelkich spraw 

wymagających omówienia, najpóźniej na tydzień przed planowanymi spotkaniami Rady.  . 

Usłyszeliśmy, że 100% ubiegłorocznych maturzystów zdało egzaminy i znaczna część z nich dostała się 

na wymarzone uczelnie.  

W naszej szkole mamy pełną obsadę zarówno nauczycielską jak i psychologiczno – pedagogiczną. Jest 

to ewenement, większość szkół zmaga się z problemami kadrowymi. Udało się również tak ułożyć plan 

lekcji, że młodzież w zdecydowanej większości zaczyna i kończy lekcje w rozsądnych godzinach. 
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Postępują prace związane z budową nowej siedziby. Na chwilę obecną prace wyprzedzają 

harmonogram jaki został ustalony.  

Klasy pierwsze pojadą we wrześniu na  wycieczkę integracyjną. Każda klasa pojedzie osobno. Program 

wycieczek został ułożony wyłącznie przez nauczycieli ze szkoły.  

Pani Dyrektor podziękowała i zapowiedziała, że prześle Radzie Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

do zapoznania się i zaopiniowania. 

 

2. Udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Rodziców za rok 2021/2022 

Po odczytaniu przez ustępującego Przewodniczącego Katarzynę Marcina Kmicińskiego sprawozdania z 

pracy Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022 oraz sprawozdania finansowego, nowo wybrana Rada 

udzieliła absolutorium ustępującej Radzie. Głosowało 10 osób,  nieobecny był Pan Adam Maciaszczyk.  

3. Wybranie, w trybie głosowania,  Prezydium Rady Rodziców : 

 

● Przewodniczący: Marcin Kiciński 

● Wiceprzewodnicząca: Marzena Rogala   

● Sekretarz: Dorota Garnuchowska 

● Skarbnik:  Katarzyna Hornung 

 

4. Ustalono, że  terminy spotkań RR w roku szkolnym 2022/2023 będą ustalane na bieżąco, 

zgodnie z ewentualnymi potrzebami. 

5. Ustalono, że wszelkie głosowania będą mogły odbywać się drogą mailową. 

6. Ustalono wysokość dobrowolnej składki na RR w roku 2022/2023 w wysokości 200 zł / rok 

7. Ustalono, że RR będzie wydatkowała finanse przede wszystkim na potrzeby rozwojowo-

edukacyjne młodzieży oraz inicjatywy zgłaszane przez samorząd uczniowski.  

8. Ustalono, że pomysły dotyczące upominków z okazji Święta Edukacji Narodowej wpłyną do 

Przewodniczącego do poniedziałku 19.09.2022 r.  

9. W drodze głosowania podjęto, w związku ze wstępnym wnioskiem Dyrektor Izabeli Nowackiej, 

decyzję o sfinansowaniu wyjazdu integracyjnego trójce dzieci, o łącznej wysokości 1080 zł. 

10. Zamknięto posiedzenie RR. 
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Załącznik do protokołu: 

a)  Lista obecności. 

 

 

 

Protokołowała:                                                               Przewodniczący Rady Rodziców: 

Katarzyna Hornung                                     Marcin Kiciński 

 

Podpis:_______________________                           Podpis:__________________________ 


