
Protokół Zebrania Rady Rodziców 

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 

dnia 2 grudnia 2014 roku 

 

Prowadzący zebranie: Mikołaj Illukowicz, 

W zebraniu uczestniczył 9 członków Rady Rodziców.  

Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1.  

Protokolant: Zofia Pucek- Mądry 

Porządek zebrania: 

1. Bieżące sprawy szkoły. Dyrektor Krajewski poinformował, że w szkole odbywają się 

rekolekcje. Młodzież klas trzecich uczestniczyła w konkursach chemicznym i fizycznym w 

których zostało wyłoniono 9 laureatów z naszej szkoły. Z uwagi na chłodną aurę coraz 

większym zainteresowaniem cieszą się nowe polary Dyrektor wysłał informacje o możliwości 

nabycia mundurków poprzez e dziennik. 

2. Przyjaciel gimnazjum. Przewodniczący w ciągu prześle ramowy projekt regulaminu 

przyznawania tytułu „przyjaciel gimnazjum”. Wśród przygotowanych propozycji statuetki 

tego tytułu został wyłoniony większością głosów wzór stanowiący załącznik tego protokołu. 

W najbliższym czasie zostanie przygotowany gotowy model takiej statuetki. 

3. Spotkania z ciekawymi ludźmi. Przewodniczący RR przedstawił planowane spotkania z takimi 

osobami jak 

• dyrektor Teatru Muzycznego dla klas 3,  

• Pietras,  

• Szymon Majewskim 

• Członek zarządu rady oświęcimskiej 

• zespół T.Love (planowane spotkanie uczniów i rodziców w sobotę13.06.2015. 

Decydującym elementem dopuszczającym młodzież klas do uczestnictwa w spotkaniach jest 

wpłata na poziomie minimum 450 zł 

4.  Spotkania z ludźmi biznesu. Pan Kurzawski przedstawił temat spotkań z ludźmi biznesu, 

jedną z propozycji jest prezes Philipsa Light Poland. Planowany termin spotkania koniec 

kwietnia przed weekendem majowym. Spotkanie będzie przeznaczone dla klas trzecich. 

Prelegent ma przygotować ramowy spis tematów planowanych do omówienia podczas 

spotkania. 

5. Światowe spotkanie młodzieży. Z inicjatywy Pana Kurzawskiego zaproponowany wyjazd 

młodzieży gimnazjum na spotkanie młodych do Krakowa zostanie przedyskutowane z 

przedstawicielami kościoła i Caritas.  

6. Spotkania dla rodziców z przedstawicielami policji. Wzorem ubiegłego roku zastało 

zaplanowane na styczeń spotkanie z przedstawicielem KMP Poznań Panią aspirant Patrycją 

Kawiak . Tematem spotkania mają być zagrożenia i zachowania młodzieży.  

7. DOD z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. Planowany termin przeprowadzenia 

Dni Otwartych Drzwi po weekendzie majowym. Spis przedstawicieli szkół zamieszczony jest 

na stronie internetowej gimnazjum. 

Ustalono termin następnego zebrania Rady Rodziców na 14 stycznia 2015 roku o godz. 18,00 - sala 

przy sekretariacie 


