
Protokół Zebrania Rady Rodziców

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

dnia 14 stycznia 2015 roku

Prowadzący zebranie: Mikołaj Illukowicz,

W zebraniu uczestniczył 13 członków Rady Rodziców. 

Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1. 

Protokolant: Zofia Pucek- Mądry

Porządek zebrania:

• Wyjazd do Muzeum Auschwitz. Wyjazd jest praktycznie gotowy czeka tylko na 

akceptację finansową poprzez Radę Gminy

• Spotkania z ciekawymi ludźmi. Przewodniczący RR przedstawił planowane 

spotkania z takimi osobami jak

• 20.01 Sławomir Pietras dla klas trzecich

• Styczń /luty Audio Feels

• 02.02 grupa Mozarta

• 11.02 Szymon Majewski

• zespół T.Love (planowany termin spotkania uczniów i rodziców w 

sobotę13.06.2015).

Elementem dopuszczającym młodzież klas do uczestnictwa w spotkaniach jest 

wpłata na poziomie minimum 400 zł od klasy. Dyrektor poinformuje poprzez e 

dziennik o warunkach uczestnictwa w spotkaniach

• Przyjaciel gimnazjum. Przygotowane zostały statuetki według wcześniej wybranego 

wzoru.

• Ranking szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawicielka RR poinformowała o 

zamieszczonym na stronach portalu wirtualnej polski rankingu liceów na podstawie 

wyników zdanych egzaminów maturalnych Dni Otwartych Drzwi po weekendzie 

majowym. Spis przedstawicieli szkół zamieszczony jest na stronie internetowej 

gimnazjum.

• Strona internetowa. Przewodniczący poinformowała o spotkaniu w sprawie zmiany 

wizerunku strony internetowej gimnazjum

• Zmiana organizacji zajęć w klasie2 d. Przedstawiciel klasy poruszył temat damsko-

męskich zajęć wychowania fizycznego. Dziewczyny nie są zadowolone gdyż 
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ćwiczenia są bardziej skierowane do chłopaków oraz poziom wymagań jest 

zawyżony w stosunku do dziewczyn stąd proszą o zmianę.

• Rozliczenie za mundurki. Pani skarbnik zaproponowała by rozliczenie za mundurki 

były wpłacane bezpośrednio przez pana Kurzawskiego na konto firmy produkującej 

odzież, by nie przedłużać terminu zapłaty. Prośba do dyrektora by przekazała 

informacje o możliwości nabycia mundurków podczas zebrania rodziców. Mundurki 

będą wyeksponowane przy portierni. Przedstawiciele RR proszenisa również o 

przekazanie takiej informacji podczas zebrania rodzicom.

Ustalono termin następnego zebrania Rady Rodziców na 4 lutego 2015 roku o godz. 18,00 -

sala przy sekretariacie
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