
Protokół Zebrania Rady Rodziców 

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 

dnia 5 maja 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: 

1. Uchwała nr 6 w sprawie zmiany członka zarządu. Przewodniczący zaproponował kandydaturę 

Pani Małgorzaty Cegłowskiej na stanowisko wiceprzewodniczącego zarządu w miejsce Pana 

Dariusza Szymkowiaka, który zrezygnował z funkcji ale pozostaje nadal członkiem Rady 

Rodziców. W wyniku jednomyślnego poparcia Pani Małgorzata Cegłowska została 

wiceprzewodniczącym Zarządu Rady Rodziców. 

 

2. Podsumowanie Dni otwartych. Podsumowując dni otwarte zaproponowano zmianę terminu i 

formuły tych dni. Zmiana formy ma polegać na prezentacji szkół jednocześnie na stoiskach np. 

w auli oraz prowadzenie indywidualnych rozmów z zainteresowanych uczniów. Propozycja 

zmiany terminu na październik lub kwiecień zostanie podjęta na następnym zebraniu. 

Kontynuować chcemy formułę by przedstawiciele większości szkół średnich przedstawiających 

ofertę szkół byli absolwentami naszego gimnazjum.  

 

3. Spotkania z ciekawymi ludźmi. Odbyło się spotkanie z Arturem Barcisiem. Aktualny plan 

spotkań 

• maj aktorzy Teatru Nowego,  

• do potwierdzenia termin spotkania z Szymonem Majewskim 

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

• jest propozycja spotkań z sanitariuszką z powstania warszawskiego oraz z Panem 

Piechowiakiem, spotkania te będą przeznaczone dla klas trzecich, w nawiązaniu do 

wyjazdu klas do Muzeum Auschwiz  

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

minimum 400 zł od klasy.  

4. Strona internetowa gimnazjum. Przedstawiciele RR zwrócili uwagę na mało aktywną stronę 

internetową. Zaplanowano spotkania z dyrektorem i nauczycielem informatyki w celu 

przedstawienia kilku propozycji zmian na stronie oraz aktywowania społeczności gimnazjalnej. 

 

5. Mundurki. Mundurki zostały wyeksponowane podczas zebrania rodziców w szkole, tak by 

ułatwić możliwość zakupu dla chętnych, jak się okazało zakup nowych mundurków cieszyły się 

dużym zainteresowaniem. Podczas naboru i spotkania z nowymi uczniami gimnazjum będzie 

również możliwość zakupu mundurków przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

 

Ustalono termin następnego zebrania Rady Rodziców na 2 czerwca 2015 roku o godz. 18,00 - sala 

przy sekretariacie 


