
Protokół Zebrania Rady Rodziców 

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 

dnia 18 marca 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. Mundurki dla uczniów. Domówiono kolejną partię ubioru, w które można zaopatrywać się w 

portierni. Po rozmowie z przedstawicielami firmy Argos otrzymano ofertę nowego grubszego 

mundurku z polaru. Cena grubszego mundurku ma wynosić ok 60 zł. Przedstawiciele nie chcą 

rezygnować z obecnych więc wersja grubszej bluzy ma być trzecią możliwością ubioru 

szkolnego. Poproszono by zorientować się w klasach ilu uczniów byłoby zainteresowanych 

tego typu ubiorem. Ponadto zwrócono uwagę by wśród rozmiarów XL były wielkości 

uwzględniające znacznie dłuższe rękawy najlepiej rozmiary XXL. 

2. Stan finansów Rady Rodziców. Przedstawicielom poszczególnych klas przedstawiono poziom 

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

które nie dokonały wpłaty na bardzo niskim poziomie znacznie poniżej połowy wpłat np. 

klasy1c, 1f, 2c, 2f i 3f. Dlatego zdecydowano, że w spotkaniach z podróżnikami będą 

pierwszeństwo miały klasy z aktywnymi płatnościami. 

3. Spotkania z podróżnikami. Najbliższe spotkanie z Markiem Fiedlerem synem Arkadego 

Fiedlera słynnego podróżnika i autora wielu książek odbędzie 28 marca, następne spotkanie 

jest zaplanowane 5 maja z 19 letnim Emilem Wit, który między innymi był uczestnikiem 

wyprawy do dżungli. 

Wszystkich rodziców zapraszamy do współpracy w organizacji spotkań propozycję osób z 

którymi mogłaby się spotkać młodzież naszego gimnazjum. 

4. Sprawy bezpieczeństwa w szkole. Przewodniczący poruszył temat przeciwdziałania paleniu 

papierosów i rozpowszechnianiu narkotyków w szkole. Dyrektor poinformował, że 

przeciwdziałanie paleniu papierosów przynosi pozytywne skutki i zostało to działanie 

ograniczone wśród uczniów. Co do narkotyków to szkoła dotychczasowo przynajmniej raz do 

roku wg stosownych procedur była sprawdzana przez przedstawicieli policji wraz ze 

specjalnie wyszkolonym w tym celu psem. Na prośbę przedstawicieli rodziców takie wizyty 

będą nadal kontynuowane może z większą częstotliwością. 

5. Spotkanie z przedstawicielem policji. Przewodniczący postara się ustalić w kwietniu termin 

spotkania z przedstawicielem policji w celu przedstawienia profilaktyki przeciwdziałania 

narkotykom i papierosom. 

6. Faszystowskie pozdrowienia. Przedstawiciel rodziców zgłosił, że na korytarzu podczas przerw 

niektórzy uczniowie wymuszają na innych faszystowskie pozdrowienia w przypadku braku 

odpowiedzi używane są wulgaryzmy i zastraszanie. 



7. Stojaki rowerowe. Dyrektor potwierdził, że stojaki rowerowe są już gotowe i do końca 

miesiąca zostaną zamontowane w wyznaczonym miejscu przy szkole. 

8. Dofinansowanie wycieczki. Na wniosek pani Orłowskiej wychowawczyni klasy 1 g 

dofinansowany zostanie wyjazd jednego z uczniów z uwagi na wielkość wpłat tej klasy na 

działalność Rady Rodziców. 

9. Zmiana banku. Członkowie zarządu Rady Rodziców złożyli pismo do kierownictwa banku w 

sprawie zmniejszenia opłat za prowadzenie rachunków, nie otrzymali odpowiedzi w tej 

kwestii. Jeśli bank nie złoży odpowiedniej propozycji od nowego roku szkolnego Rada 

Rodziców będzie korzystać z innego banku. 

10. Ocenianie. Jedna z przedstawicielek RR zgłosiła uwagę, że oceny na pierwszy semestr nauki 

są zaniżane, a powinny po za określeniem wiedzy i zaangażowania motywować ucznia do 

dalszej nauki. 

11. Egzamin próbny. Przedstawiciel klas trzecich prosi, by poprzez dyrektora nauczyciele jeszcze 

bardziej uświadamiali uczniom, że egzamin próbny to nie tylko nauka technicznego sposobu 

pisania egzaminu ale również ocena obecnego wiedzy stanu ucznia tuż przed egzaminem 

właściwym.  

12. Klasy trzecie. Zakończenie roku odbędzie się 27 czerwca a bal kilka dni wcześniej. 

Termin następnego zebrania Rady Rodziców 29 kwietnia 2014 roku godz. 18,00 -sala przy 

sekretariacie 

 


