
Protokół Zebrania Rady Rodziców

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

dnia 26 października 2013 roku

Prowadzący zebranie: przewodniczący Zarządu Rady Rodziców Mikołaj Majchrzak

W zebraniu uczestniczyli: Dyrektor: Jarosław Krajewski oraz 11 przedstawicieli Rady 

Rodziców z poszczególnych klas. Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1. 

Protokolant: Zofia Pucek- Mądry

Porządek zebrania:

• • • • Akceptacja programu profilaktycznego na rok 2013/2014. Przedstawiciele Rady 

Rodziców jednogłośnie zaakceptowała program przedstawiony przez dyrekcję 

gimnazjum.

• Uchwała w sprawie dysponentów konta RR na rok 2013/2014. W nawiązaniu do 

uchwały w sprawie zmiany osób upoważnionych do dyspozycji kontem Rady 

Rodziców. Do wyznaczonych obecnych dysponentów Pan Mikołaja Majchrzaka oraz 

skarbnika Pani Ewy Mikołajczyk zgodnie z regulaminem Rady Rodziców będzie 

upoważniona również wiceprzewodnicząca Rady Rodziców. Kandydatura pani 

Marzeny Lehwark została jednogłośnie zaakceptowana przez przedstawicieli Rady 

Rodziców.

• Nadzyczajna uchwała w sprawie podziękowania panu Mikołajowi Ilukowiczowi. 

Przewodniczący Rady Rodziców zaproponował by w postaci uchwały podziękować 

panu Mikołajowi Ilukowiczowi za inicjatywę, zdobycie poparcia m.in. władz gminy i 

zorganizowanie wyjazdu dla młodzieży gimnazjum do obozu w Oświęcimiu. Za 

uchwałą głosowało 10 osób jedna osoba wstrzymała się od głosu.

• Rezerwowe mundurki dla uczniów. Przewodniczący Rady Rodziców poinformował, 

że po rozmowie z przedstawicielami firmy Argos na temat rezerwowych mundurków 

dla uczniów firma ta przygotuje ok 10 sztuk mundurków. Sposób i formę rozliczenia 

będzie negocjował pan Kurzawski. Ponownie podjęto pomysł sprzedaży mundurków 

na rynku wtórym podobnie jak książek. Jedna z propozycji to połączenie razem z 

kiermaszem książek. Dyrektor podejmie decyzję w jaki sposób zostanie 

zorganizowane przekazanie mundurków na rynku wtórym.

• • • • Spotkanie rodziców z przedstawicielem policji. W ramach walki z uzależnieniami 

uczniów zostanie zorganizowane spotkania dla rodziców z przedstawicielką 

poznańskiej policji panią na temat zagrożeń i uzależnień młodzieży . Spotkanie 

odbędzie najprawdopodobniej w lutym po feriach. Zapisy na spotkania będzie 

można dokonać m. in. na styczniowym spotkaniu rodziców z wychowawcami.

• Preliminarz wydatków Rady Rodziców. Przyjęta wysokość składek wpłaconych na 
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działania Rady Rodziców 13 290 zł przy 60 % poziomie zbiórki 

Planowane wydatki

4 800 zł nagrody książkowe

1 329 zł wypłaty 10% składki dla poszczególnych klas 

2 772 zł obiad na balu klas trzecich

300zł spotkanie z Aleksandrem Lwowem 

1 100 zł spotkanie grudniowe " Great Walk"

1 250zł dofinasowanie projektu Wizyta w obozie Oświęcim Brzezinka

SUMA  wydatków 11551 zł

Jeśli zostaną jeszcze fundusze to jedną z propozycji przewodniczącego jest 

zorganizowanie konkursu fotograficznego na temat Suchego Lasu. Przewodniczący 

zaproponował by co miesiąc zamieszczać raport o stanie finansów na stronie 

internetowej. Zaproponowano również zamieszczenie regulaminu Rady Rodziców 

na stronie internetowej gimnazjum w zakładce Rady Rodziców.

• Spotkania z podróżnikami. Ostatnie spotkanie z panem Aleksanderem Lwow

(himalaistą) cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży następne spotkanie 

odbędzie się w grudniu z panem Tomaszem Grzewaczewskim, w styczniu następnym 

podróżnikiem. Wszystkich rodziców zapraszamy do współpracy w organizacji 

spotkań. 

• Wycieczka do Londynu. Projekt zaproponowany przez przedstawicielkę rady 

rodziców zwiedzania Londynu z zakwaterowaniem u rodzin. Dyrektor obawia się 

noclegów u rodzin z uwagi na duże ryzyko różnych warunków bytowych dlatego 

preferuje noclegi w jednym miejscu noclegowym typu schronisko lub hostel oraz 

poinformował ze wyjazdy takie mogą być zrealizowane wówczas gdy będą dotyczyć 

75 % klasy tak by nie paraliżowały nauki kilku klas wówczas gdy uczniowie będą 

zbierani z wielu klas. Koszt wyjazdu to ok 1,5-2 tys PLN. 

• Zwolnienia z lekcji. Przedstawiciel RR poprosił o rozwiązanie sprawy 

usprawiedliwień spóźnień na lekcje nie z winy ucznia np. poprzez środki 

komunikacji. Dyrektor udzielił informacji, ze takie spóźnienia może usprawiedliwić 

rodzic. Natomiast uczestnicy konkursów powinni być zwolnieni przez nauczyciela 

organizującego zawody czy konkursy.

• Walka z e papierosami. Przedstawicielka RR zapytała o stan walki z e-papierosami. 

Dyrektor poinformował, że zostało skonfiskowane kilku e papierosów i na bieżąco są 

rozwiązywane sytuacje związane z tym uzależnieniem.
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Termin następnego zebrania Rady Rodziców; 21 stycznia 2014, o godz. 18,00 sala przy 

sekretariacie
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