
Protokół Zebrania Rady Rodziców 

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 

dnia 4 lutego 2015 roku 

 

Prowadząca zebranie: Marzena Lehwark, 

W zebraniu uczestniczył 15 członków Rady Rodziców.  

Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1.  

Protokolant: Zofia Pucek- Mądry 

Porządek zebrania: 

1. Spotkania z ciekawymi ludźmi. Odbyło się spotkanie z Panem Sławomirem Pietrasem, który 

został uhonorowany statuetką i tytułem Przyjaciela Gimnazjum. Aktualny plan spotkań 

• 12.02 grupa MoCarta  

• po feriach Audio Feels 

• do potwierdzenia termin spotkania z Szymonem Majewskim 

• 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  

2. Aktualności z życia szkoły. Szkoła ma już laureatów konkursów 3 osoby z chemii i jedna z 

języka rosyjskiego przed uczniami następne konkursy z innych przedmiotów. 

Przedstawiciel jednej z klas zwrócił uwagę na temat filmu przedstawionego podczas lekcji 

religii na temat aborcji. Pan Dyrektor zweryfikuje ten temat.  

Wycieczki szkolne preferowane są wyjazdy jednodniowe bez noclegów z uwagi na 

niebezpieczeństwa jakie mają miejsce podczas wyjazdów kilkudniowych 

Prośba rodziców o podanie informacji na temat dyskoteki szkolnej przez e dziennik.  

W odpowiedzi na zapytanie rodziców zakaz słuchania muzyki przez słuchawki w szkole 

wynika z bezpieczeństwa uczniów oraz  by reagowali na komunikaty nauczycieli.  

Uczniowie są zobowiązani do wychodzenia na zewnątrz budynku podczas przerw. 

W szkole cały czas dostępne są nowe wersje mundurków w postaci bluzy z polaru i bluzki 

typu Polo. 

3. Dni otwarte Odbędą się 27-28 kwietnia. W tej chwili jest organizowany podział godzin 

pomiędzy młodzież z poszczególnych szkół. Na marcowym zebraniu zostanie zaprezentowany 

plan spotkań. 

4. Rozliczenie składek. Pani skarbnik zaproponowała, że prześle poszczególnym 

przedstawicielom listę rodziców, którzy dokonali wpłaty na konto w ramach składek na RR w 

danej klasie. 

Ustalono termin następnego zebrania Rady Rodziców na 3 marca 2015 roku o godz. 18,00 - sala przy 

sekretariacie 


