
Protokół Zebrania Rady Rodziców 

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 

dnia 21 stycznia 2014 roku 

 

Prowadzący zebranie: Przewodniczący Rady Rodziców Mikołaj Majchrzak 

W zebraniu uczestniczyło 13-stu przedstawicieli rodziców oraz Dyrektor Szkoły Jarosław 

Krajewski. Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1. 

Protokolant: Zofia Pucek- Mądry 

Porządek zebrania: 

1. Stan finansów Rady Rodziców.  Przedstawicielom poszczególnych klas przedstawiono 

poziom wpłat w ich klasach. Największe wpłaty dokonały klasy  1c i 2d. Niestety są również 

klasy których przedstawiciele nie uczestniczą w zebraniach Rady Rodziców nie przekazują 

informacji na temat działań Rady a klasy nie dokonały wpłat składek na działalność RR. 

Dyrektor przekaże informacje poprzez e-dziennik, że Skarbnik Rady Rodziców będzie pełnił 

dyżur przyjmuje składki poszczególnych klas.  

Planowane wydatki 

4 800 zł nagrody książkowe 

1 329 zł wypłaty 10% składki dla poszczególnych klas  

2 772 zł obiad na balu klas trzecich 

300zł spotkanie z Aleksandrem Lwowem  

1 100 zł spotkanie grudniowe " Great Walk" 

1 250zł dofinasowanie projektu Wizyta w obozie Oświęcim Brzezinka 

SUMA  wydatków 11551 zł 

Jeśli zostaną jeszcze fundusze to jedną z propozycji przewodniczącego jest zorganizowanie 

konkursu fotograficznego na temat Suchego Lasu. Przewodniczący zaproponował by co 

miesiąc zamieszczać raport o stanie finansów na stronie internetowej. Zaproponowano 

również zamieszczenie regulaminu Rady Rodziców na stronie internetowej gimnazjum w 

zakładce Rady Rodziców. 

2. Mundurki dla uczniów. Pan Kurzawski  negocjował  sposób i formę rozliczenia z 

przedstawicielami firmy Argos i obecnie będą płatności dokonywane po zakupie mundurków 

przez uczniów. Ponadto firma ta dołoży starań by mundurki były dostępne już w sierpniu. 

Sprzedaż wtórna lub przekazanie mundurków pomiędzy uczniami będzie połączona z 

kiermaszem podręczników używanych na koniec i początek roku szkolnego 

3. Spotkania z podróżnikami. Ostatnie spotkanie z panem Adamem Trąbala cieszyło się dużym 

zainteresowaniem młodzieży miało za zadanie zarażenie młodzieży podróżowaniem, 

następne spotkanie odbędzie się w marcu z panem Markiem Fiedlerem synem Arkadego 



Fiedlera  słynnego podróżnika i autora wielu książek między innymi dywizjonu 303. 

Wszystkich rodziców zapraszamy do współpracy w organizacji spotkań propozycję osób z 

którymi mogłaby się spotkać młodzież naszego gimnazjum. 

4. Sklepik szkolny. Dyrektor przedstawił sytuację działalności sklepiku szkolnego oraz problemu 

związanego z przejściem na VAT.  Podkreślił rolę sklepiku w działaniach samorządności 

uczniów. Młodzież z wypracowanych zysków zakupiła między innymi sprzęt nagłaśniający 

5. Przetarg na użytkowanie stołówki. Przedstawiciele RR poinformowali, że obiady są drogie i 

niesmaczne. Planowany jest przetarg na nowego użytkownika stołówki. 

6.  Wszawica. Dyrektor poprosił o wypowiedź w tej sprawie panią Magdalenę Suprynowicz, 

która zwróciła uwagę rodziców na czystość i bieżące kontrole by uniknąć rozpowszechnianiu 

się wszawicy. 

7. Zajęcia sportowe. Zwrócono uwagę na warunki w jakich odbywają się zajęcia sportowe. 

Pierwszym problemem jest temperatura ok.  12-14 °C co powoduje mniejszą możliwość 

rozgrzania kończyn a co za tym idzie większą kontuzyjność. Druga sprawa to powierzchnia 

zajmowana przez uczniów gimnazjum w stosunku do szkoły podstawowej np. ok 12 

gimnazjalistów zajmuje 1/3 Sali a pozostałą powierzchnię zajmuje kilkoro dzieci ze szkoły 

podstawowej. 

8. Obowiązkowe przerwy dla uczniów. Przedstawiciel RR zgłosił, ze 3 krotnie uczennice zostały 

zmuszone do opuszczenia budynku bez możliwości korzystania z toalety, poruszono również 

temat długiego wietrzenia sal lekcyjnych co powoduje silne ochłodzenie pomieszczenia. 

Dyrektor zwróci uwagę na te uwagi.  

9. Chuligańskie incydenty uczniów. Kilku uczniów detonowało petardy w łazience szkolnej. 

Interweniowała Policja i rodzice odebrali swoje dzieci z posterunku policji. Zauważono 

również pozytywny skutki walki z e- papierosami –obecnie nie spotyka się takiego natężenia 

palenia e- papierosów. 

10. Dwa plany w drugim semestrze. Dyrektor poinformował, że w drugim semestrze będą 

ustalone dwa plany lekcyjne. Pierwszy będzie obowiązywał do egzaminu próbnego klas 

trzecich a drugi od egzaminu do końca roku szkolnego. Zmiany te maja na celu jak najlepsze 

przygotowanie młodzieży do egzaminu i  dlatego nastąpi zwiększenie liczby godzin lekcyjnych 

przedmiotów egzaminacyjnych w pierwszym planie. 

11. Egzamin próbny klas trzecich. Termin egzaminu został ustalony na dwa miesiące przed 

egzaminem właściwym. 

12. Dodatkowe punkty dla klas trzecich. Przedstawiciel RR poprosił o przedstawienie w wyniku 

jakich działań uczeń może pozyskać dodatkowe punkty, które są brane pod uwagę przy 

naborze uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Zasady rekrutacji uczniów do szkół 

ponadgimnazjalnych zostaną przedstawione w kwietniu na spotkaniu dla rodziców klas 

trzecich.   



13. Brak zastępstw nauczycieli. Przedstawiciel RR zgłosił sprawę braku zastępstw nauczycieli 

podczas ich nieobecności. Dyrektor wyjaśnił, że przy kilkuosobowej nieobecności nie może 

zabezpieczyć zastępstwa dla wszystkich klas i wówczas jest zmuszony do rezygnacji z 

niektórych godzin lekcyjnych. Szkoła nie posiada rezerwowych nauczycieli , którzy by mogli 

zastępować chwilowo nieobecnych. 

14. Wycieczka do Londynu. Przedstawicielka klas trzecich pani Rodwald w dniu 28.01.2014 o 

godz. 19,00 w stołówce szkolnej organizuje zebranie dla klas trzecich w sprawie wyjazdu do 

Londynu.  

Termin następnego zebrania Rady Rodziców 18 marca 2014 roku godz. 18,00 -sala przy sekretariacie 


