
Protokół Zebrania Rady Rodziców 

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 

dnia 3 marca 2015 roku 

 

Prowadzący zebranie: Mikołaj Illukowicz, 

W zebraniu uczestniczył 8 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 grupą MoCarta w którym uczestniczyły głównie 

pierwsze klasy Panem Sławomirem Pietrasem, który został uhonorowany statuetką i tytułem 

Przyjaciela Gimnazjum. Aktualny plan spotkań 

• 30.03. Marcin Barciś 

• kwiecień Audio Feels 

• do potwierdzenia termin spotkania z Szymonem Majewskim 

• zespół T.Love (planowany termin spotkania uczniów i rodziców w sobotę13.06.2015). o 

aktualne Pani Krystyny Jandy zaprosi ją do szkoły. 

Elementem dopuszczającym młodzież klas do uczestnictwa w spotkaniach jest wpłata na poziomie 

minimum 400 zł od klasy. Pani skarbnik przygotowała i przesłała posumowanie płatności 

poszczególnych klas. Obecnie dwie klasy pierwsze (C, H) i dwie klasy trzecie (C, G) są poniżej progu 

wpłat klasyfikującego do uczestnictwa w spotkaniach. 

 

2. Dni otwarte Odbędą się 27-28 kwietnia. Większość uczestników przedstawiających ofertę szkół to 

absolwenci naszego gimnazjum. 

3. Celebrity Splash. Zainteresowanych udziałem w nowym programie, który będzie emitowany w 

telewizji POLSAT prosimy o zgłoszenia do przedstawicieli klas. Nagrania odcinków LIVE do programu 

odbędą się w POZNANIU w dniach: 

 Odc. 1 - 07.03.2015r. 

 Odc. 2 - 14.03.2015r. 

 Odc. 3 - 21.03.2015r 

 Odc. 4 - 28.03.2015r. 

 Odc. 5 - 04.04.2015r. 

 Odc. 6 - 11.04.2015r. 

 Odc. 7 - 18.04.2015r. 

 Odc. 8 - 25.04.2015r. 

Godziny, w których odbędzie się nagranie to około 18:30 - 22:30 Informacje dotyczące ostatecznej 

godziny rozpoczęcia nagrań i dojazdu przekazane zostaną za pomocą maila na tydzień przed 

zadeklarowanym terminem nagrań. Aby wziąć udział w nagraniach, prosimy o podanie informacji o 

zgłaszanych osobach, tj. imię, nazwisko, wiek, numer telefonu oraz termin, na który chcą się Państwo 

zapisać. Udział w nagraniach jest darmowy. 

 Prosimy o zastosowanie się do podanych niżej wytycznych: 

• Minimalny wiek osoby uczestniczącej w nagraniach to 11 lat. 

• Ze względu na wymogi BHP w studio, osoby niepełnosprawne lub cierpiące na epilepsję, nie 

mogą brać udziału w nagraniach.  

Ustalono termin następnego zebrania Rady Rodziców na 7 kwietnia 2015 roku o godz. 18,00 - sala przy 

sekretariacie 


