
Protokół z zebrania Rady Rodziców w gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 
z dnia 03.11.2015 

 
 

1. Prowadzący zebranie - Mikołaj Illukowicz  
2. W zebraniu uczestniczyło 20 Członków Rady Rodziców i Dyrektor Gimnazjum – lista uczestników 

/załącznik nr 1/ 
3. Protokolant – Artur Frydrych 
4. Porządek zebrania: 

 
I.      Ustalono termin kolejnego zebrania na dzień 01.12.2015 na godzinę 18.00 – sala przy sekretariacie 
II.       W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie Zarządu Rady Rodziców z przedstawicielami Samorządu 

Uczniowskiego – poruszono tematy: 
a/ mundurków szkolnych – Samorząd Uczniowski przedstawi na kolejne spotkanie projekt nowego 
kroju mundurków 
b/ Samorząd Uczniowski zaproponował aby 1 dzień w miesiącu był dniem „bez mundurka” – 
uczniowie mają przedstawić konkretne propozycje na kolejne spotkanie 
c/ zbyt dużej liczby sprawdzianów w tygodniu – Samorząd zaproponował zmniejszenie liczby 
sprawdzianów do 4 tygodniowo 
d/ Samorząd Uczniowski zaproponował aby w trakcie przerw na auli była puszczana muzyka 

III.        Zebrani Członkowie Rady poddali pod głosowanie w/w zagadnienie z punktu „d” – 15 „za”; 3 
„przeciw”; 1 „wstrzymała się”; 1 – nie głosowała 

IV.       W tym miejscu przedstawiono zgłoszone propozycje Dyrektorowi 
V.       Dyrektor ogłosił, ze w tym roku szkolnym projekt „Auschwitz” odbędzie się w dniach 09 – 13 maja 

2016 roku. Dyrektor podał także, że odbędą się wykłady organizowane przez Gminę Suchy Las n/t 
dopalaczy i handlu „żywym towarem”. Omówił także temat próbnego egzaminu klas 
gimnazjalnych, który odbędzie się w dniach 08 – 10 grudnia 2015. 
Podkreślił także, że z cała surowością będą karani uczniowie palący na terenie szkoły tzw. e-
papierosy 

VI.        Omówiono zagadnienie związane z tematami poruszanymi na lekcjach religii; sposobami 
przekazywania treści na tych lekcjach. Dyrektor powiedział, że swoją opinię na ten temat przekazał 
prowadzącej lekcje religii siostrze i że powtórnie przeprowadzi rozmowę z siostrą.  

VII.  Omówiono temat tzw. wydawki posiłków w stołówce szkolnej z prośbą o ich sprawniejszą 
organizację. Poproszono także Dyrektora o zwrócenie uwagi nauczycielom dyżurującym w 
stołówce aby osoby nie spożywające posiłków nie blokowały stolików. 

VIII.  Poruszono kwestię „średniej ocen” w klasach I. temat został dokładnie omówiony przez Dyrektora 
z konkluzją, że zróżnicowanie „średniej ocen” klas z poszerzonym językiem w stosunku do 
pozostałych jest naturalne i nie jest złe. Obecny system jest prawidłowy. Nauczyciele nie różnicują 
uczniów a zakres programowy jest taki sam we wszystkich klasach. 

IX.    Omówiono spotkanie z aktorami teatru – spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
W listopadzie odbędą się jeszcze trzy spotkania: 
- ze Sławomirem Pietrasem 
- z Michałem Jelińskim 
- z „Muńkiem” Staszczykiem 

       X.       Pani Ewa Mikołajczyk zreferowała sprawę wpłat składek na Radę Rodziców. 
      XI.       Poruszono kwestię zbyt małych ilości papieru toaletowego i mydła w WC – uznano          problem 
za trudny do rozwiązania. 
 Na tym zebranie zakończono. 
 
         Artur Frydrych 


