
Protokół Zebrania Rady Rodziców 

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 

dnia 9 września 2014 roku 

 

Prowadzący zebranie:  

Marzena Lehwark w zastępstwie ustępującego przewodniczącego Rady 

Rodziców, 

W zebraniu uczestniczyły 21 nowych członków Rady Rodziców. Lista uczestników zebrania 

stanowi załącznik nr 1.  

Protokolant: Zofia Pucek- Mądry 

Porządek zebrania: 

1. Wybory nowego zarządu Rady Rodziców. W wyniku głosowania jednomyślnie został 

utworzony i przyjęty uchwałą następujący skład Zarządu Rady Rodziców 

przewodniczący Mikołaj Illukowicz 1 c  

zastępca przewodniczącego Marzena Lehwark 3 f 

zastępca przewodniczący Dariusz Szymkowiak 2 b 

sekretarz Zofia Pucek – Mądry 3 d 

skarbnik Ewa Mikołajczyk 2 f 

 

2. Uchwała w sprawie mundurków na rok 2015/2016. Przedstawiciele Rady Rodziców 

jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie kontynuacji jednolitego ubioru uczniów gimnazjum 

w Suchym Lesie w następnym roku szkolnym.  

3. Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014. Wysokość składki została przyjęta 

uchwałą Rady Rodziców na poziomie 50 zł od rodziny. Składki z RR pokrywają koszt: nagród 

książkowych, obiadu na balu klas trzecich, 10 % wpłaconych składek klasy otrzymują na 

koniec roku szkolnego na wydatki własne. RR wspiera finansowo również wnioski 

indywidualne np. dofinasowanie zakupu podręczników. 

4. Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2014/2015. Rady Rodziców pozytywnie 

zaopiniowała proponowane dodatkowe dni wolne 

31 października 2014 roku 

10 listopada 2014 roku 

02 stycznia 2015 roku 

5 stycznia 2015 roku 

21 kwietnia 2015 roku 

23 kwietnia 2015 roku 

05 czerwca 2015 roku 

5. Uchwała w sprawie programu wychowawczego i profilaktycznego. Rada Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwaliła program wychowawczy i profilaktyczny szkoły 

na rok 2014/2015. 

6. Sekcja sportowa. Przedstawiciel jednej z klas zgłosił postulat o utworzenie w szkole 

dodatkowych sekcji sportowych np. siatkówki 

7. Dofinansowanie dojazdu do szkoły. Zgłoszona została prośba dofinansowania dojazdu do 

szkoły. Zainteresowane osoby maja zweryfikować ilość osób zainteresowanych taką pomocą.  



8. Sprawa odszkodowania . Przedstawiono problem jednej z uczennic, która nie może uzyskać 

odszkodowania od ubezpieczyciela. Sprawę zweryfikuje przewodniczący Rady Rodziców gdy 

zainteresowani skontaktują się z nim 

9. Projekt „Auschwiz” i inne plany. Projekt Auschwiz obejmuje klasy trzecie będzie 

kontynuowany również w tym roku, finansowany przez Wójta gminy Suchy Las, jak również 

dofinansowany przez Radę Rodziców. Przewodniczący RR przedstawił wstępne propozycje 

utworzenia instytucji przyjaciel gimnazjum oraz kontynuowania spotkań z interesującymi 

postaciami życia publicznego. 

10. Usuwanie dzieci ze stołówki. Przedstawiciel jednej z klas zgłosił sprawę usuwania dzieci z 

stołówki szkolnej  gdy mają własne jedzenie. Sprawa zostanie zweryfikowana. 

11. Uchwała w sprawie zmiany dysponentów konta RR na rok 2014/2015. Przedstawiciele Rady 

Rodziców przyjęli uchwałę w sprawie zmiany osób upoważnionych do dyspozycji kontem 

Rady Rodziców. Obecnymi dysponentami będą przewodniczący Rady Rodziców Pan Mikołaj 

Illukowicz, zastępca przewodniczącego Pani Marzena Lehwark oraz skarbnik Pani Ewa 

Mikołajczyk. Poszczególni przedstawiciele przygotują ofertę innych banków w celu 

weryfikacji i porównania oferty na rynku oraz docelowo zmiany banku. 

 

Ustalono termin następnego zebrania Rady Rodziców na 7 października br. godz. 18,00 - sala przy 

sekretariacie 


