
Protokół Zebrania Rady Rodziców 

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 

dnia 7 października 2014 roku 

 

Prowadzący zebranie:  

Mikołaj Illukowicz, 

W zebraniu uczestniczył 21 członków Rady Rodziców.  

Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1.  

Protokolant: Zofia Pucek- Mądry 

Porządek zebrania: 

• Śmierć ucznia. Dyrektor poinformował o śmierci ucznia klasy 3d. Szkoła zapewniła wszystkim 

potrzebującym kontakt z psychologiem. Zwrócił uwagę by rodzice byli wyczuleni na zachowania 

dzieci szczególnie w tym trudnym dla nich okresie. 

• Sprawa odszkodowania . Problem jednej z uczennic, która nie mogła uzyskać odszkodowania od 

ubezpieczyciela została zweryfikowana przez przewodniczącego Rady Rodziców, który 

poinformował, że brak wypłaty był spowodowany nie spełnieniem warunków ubezpieczenia. 

Ogólne warunki ubezpieczenia zostaną zamieszczone na stronie internetowej gimnazjum, przy 

zakładce Rady Rodziców 

• Projekt „Auschwiz” i inne plany. Projekt Auschwiz będzie kontynuowany ale w zmienionej 

formule dojazd uczniów nastąpi w trzech terminach by logistycznie zapewnić nocleg i wyżywienie 

w jednym miejscu przy muzeum 

• Spotkania z ludźmi kultury. Planowane jest zorganizowanie spotkań z takimi osobami jak Pietras 

, Mezo, Steczkowska. Prośba do rodziców by jeśli mają możliwość włączyli się w organizację 

takich spotkań. 

•  Przyjaciel gimnazjum. Przewodniczący przedstawił projekt ustanowienia instytucji „przyjaciel 

gimnazjum” propozycję tego tytułu otrzymają wszyscy goście zaproszeni do naszego gimnazjum i 

uczestniczący w projektach przygotowanych dla uczniów. Zostanie przygotowany regulamin, 

dyplomy i oznaczenia. 

• Zmiana banku . Wszyscy członkowie opowiedzieli się za zmianą banku z uwagi na wysokie koszty 

obsługi i brak możliwości bieżącego weryfikowania konta np. poprzez internet.  

• Strona internetowa . Do końca października powinny nastąpić zmiany w zakładce Rady rodziców 

na stronie internetowej gimnazjum. Sugestie zmian zostaną przekazane Panu Świtała. Na stronie 

zostanie umieszczone godło Polski  

• Dofinasowanie . Pani Orłowska zwróciła się do RR w sprawie dofinasowania ucznia w kwocie 60 



zł. Wszyscy członkowie wyrazili aprobatę dofinasowania ucznia w tej klasie szczególnie , że klasa 

ta posiada wysoki współczynnik wpłat na działalność rady. 

• Projekt unijny. Program ogólnie bardzo dobrze przyjęty i oceniany przez uczniów i rodziców 

trwał 2,5 roku 

• E-dziennik . Zgodnie z przepisami wydanych przez MEN i po akceptacji wydatku przez Urząd 

Gminy w Suchym Lesie opłatę za dziennik elektryczny nie będą ponosić rodzice. 

• Zadaszenie części rowerowej . Przedstawicielka jednej z klas na prośbę rodziców zaproponowała 

by została zadaszona część parkingu dla rowerów przy wejściu do budynku. Dyrektor zorientuje 

się w możliwościach przygotowania takiego zadaszenia 

• Problem klasy 3 A . Przedstawiciel tej klasy zgłosił sprawę deorganizacji klasy z uwagi na ośmiu 

uczniów powtarzających klasę i zakłócających pracę pozostałych zainteresowanych nauką. 

Dyrektor zweryfikuje problem i podejmie odpowiednie działania by obecność uczniów 

powtarzających klasę nie przyniosła uszczerbku dla pozostałych członków klasy. 

Ustalono termin następnego zebrania Rady Rodziców na 5 listopada br. godz. 18,00 - sala przy 

sekretariacie 


