
Protokół Zebrania Rady Rodziców 

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 

dnia 5 listopada 2014 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. Strona internetowa. Na stronie poczyniono pierwsze zmiany np. został zamieszczony list 

pana Bartoszewskiego pozostałe propozycje zmian przedstawi Pani Knychas 

(przedstawicielka klasy 3 b) / 

2. Projekt „Auschwitz”. Dojazd uczniów został zaplanowany w trzech terminach18/19,20/21, 

21/22 maja 2015 roku. Po przyjeździe młodzież będzie uczestniczyć w dwóch blokach 

warsztatowych po 3 godziny każdy, jeden będzie dotyczył twórczości w obozie drugi blok 

będzie o temacie narodowościowym, następnie grupa uda się na kolacje i nocleg. Drugiego 

dnia młodzież będzie uczestniczyła w studyjnym zwiedzaniu muzeum czas trwania na oba 

obiekty to około 6 godzin 

3. Zachowania uczniów. Na policję zgłoszono podejrzenie posiadania wśród uczniów dopalaczy 

i narkotyków, w związku z tym policja podejmie odpowiednie działania. Poza tym 

zaobserwowano dewastowanie łazienek przez uczniów. Wszystkie działania uczniów 

niezgodne z zasadami dobrego zachowania będą ujawniane i zgłaszane odpowiednim 

służbom w zależności od wykroczeń. 

4. Dyżury nauczycieli na stołówce. Zgłoszono prośbę o weryfikacje dyżurów nauczycieli na 

stołówce, ponieważ zdarzają się sytuacje w których brakuje miejsca by zjeść wykupionego 

obiadu. Dyrektor wyjaśnił, że stołówkę otwiera wyłącznie nauczyciel więc nie ma możliwości 

by nie było nauczyciela ale czasem nauczyciel nie uczestniczy wystarczająco aktywnie w 

porządkowaniu uczniów przebywających w stołówce. 

5. Spotkania z ludźmi kultury. Przewodniczący RR przedstawił planowane spotkania z takimi 

osobami jak dyrektor Teatru Muzycznego dla klas 3, w drugim terminie Sławomir Pietras, w 

marcu z Szymonem Majewskim jeśli się uda to spotkanie odbędzie się dla wszystkich klas 

kolejnymi partiami. 

6.  Spotkania z ludźmi biznesu. Pan Kurzawski prosił by w jego imieniu zaproponować spotkania 

z ludźmi biznesu, jedną z propozycji może być prezes Philipsa. Temat ten zostanie omówiony 

na następnym spotkaniu wówczas Pan Kurzawski będzie mógł przedstawić więcej szczegółów 

dotyczących tego projektu. Jeśli inni rodzice mają możliwość to prośba by włączyli się w 

organizację spotkań z ciekawymi osobami świata kultury, biznesu, sportu bądź innych 

własnych propozycji. 

7.  Przyjaciel gimnazjum. Przewodniczący w ciągu 10 dni przedstawi projekt regulaminu 

przyznawania tytułu „przyjaciel gimnazjum”. Zostanie przygotowana propozycja statuetki 

tego tytułu 



8. Drzwi otwarte. Projekt spotkań byłych absolwentów gimnazjum a obecnie uczniów różnych 

szkół ponadgimnazjalnych w celu przybliżenia oferty klasom trzecim. W grudniu na stronie 

szkoły pojawi się zakładka z informacją o dniach otwartych. Na dzień dzisiejszy większość 

liczących się szkół średnich będzie reprezentowana w osobach naszych absolwentów. Na 

stronie znajdzie się równie zaproszenie do osób z brakujących szkół. 

9. Światowe spotkanie młodzieży. Z inicjatywy Pana Kurzawskiego zaproponowany został 

wyjazd młodzieży gimnazjum na spotkanie młodych do Krakowa. Propozycja ta zostanie 

przekazana do szkolnego koła Caritas. 

10. Spotkania dla rodziców. Wzorem ubiegłego roku zaproponowano spotkanie z 

przedstawicielem policji i psychologiem. Tematem spotkania mają być zagrożenia i 

zachowania młodzieży.  

Ustalono termin następnego zebrania Rady Rodziców na 2 grudnia br. godz. 18,00 - sala przy 

sekretariacie 


