
Protokół Zebrania Rady Rodziców 

w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 

dnia 1 października 2013 roku 

 

Prowadzący zebranie: przewodniczący Zarządu Rady Rodziców Mikołaj Majchrzak 

W zebraniu uczestniczyli: Dyrektor: Jarosław Krajewski oraz 15 przedstawicieli do Rady 

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

Protokolant: Zofia Pucek- Mądry 

Porządek zebrania: 

1. Uchwała w sprawie mundurków na rok 2014/2015. Przedstawiciele Rady Rodziców przyjęła 

uchwałę w sprawie kontynuacji jednolitego ubioru uczniów gimnazjum w Suchym Lesie. Za 

kontynuacją jednolitego ubioru było 14 osób, przeciwna była 1 osoba. Postanowiono 

również, że przewodniczący RR skontaktuje się z firmą produkującą mundurki tak by zawsze 

było ok 10 sztuk rezerwowych mundurków w szkole. 

2. Uchwała w sprawie zmiany dysponentów konta RR na rok 2013/2014. Przedstawiciele Rady 

Rodziców przyjęli uchwałę w sprawie zmiany osób upoważnionych do dyspozycji kontem 

Rady Rodziców. Obecnymi dysponentami będą przewodniczący Rady Rodziców Pan Mikołaj 

Majchrzak oraz skarbnik Pani Ewa Mikołajczyk. Za uchwałą głosowało 13 osób, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

3. Uchwała w sprawie opinii na temat programu wychowawczego i profilaktycznego na rok 

2013/2014. Przedstawiciele Rady Rodziców przesłali już swoje uwagi przewodniczącemu RR z 

prośbą o zmiany np. na temat wychowania demokratycznego, walki z uzależnieniami uczniów 

między innymi e- papierosami, komputerami. RR rozpatruje zorganizowanie spotkania dla 

rodziców na temat zagrożeń i uzależnień. 

4. Stan składek na Radę Rodziców. Wysokość składek wpłaconych we wrześniu to ok 2500 PLN, 

do zapłaty została jeszcze faktura za nagrody książkowe z zakończenia roku szkolnego 

2012/2013 stan składek na sierpień 2013 był na poziomie 3600 PLN. W ubiegłym roku 

szkolnym Rada Rodziców dofinansowała następujące działania: 

- e dziennik; szkoła zebrała od rodziców 6.716 PLN; Rada rodziców dopłaciła 574 PLN;  

- catering z okazji 10-lecia szkoły: 4.450 PLN  

- Rafał Bryndal: 500 PLN + dojazd: 119,50 PLN 

- kremówki - Dzień Patrona: 612 PLN 

 - nagrody książkowe: 4.809,63 PLN 

 - Zespół Czesław Śpiewa : 4.000 PLN 03 / 2013 

- wypłaty 10% składki dla klas 890 zł 

 - wypłata na dofinansowanie 220 PLN wycieczki 



Sprawy organizacyjne wpłat Na ostatnim zebraniu ustalona została wielkość składki na Radę 

Rodziców w bieżącym roku szkolnym , która wynosi 50 zł na rok od rodziny. Jeśli do 

gimnazjum uczęszcza dwoje dzieci do różnych klas, należy wpłacić po 25 zł skarbnikowi 

każdej klasy. W przypadku wpłaty na konto, należy w opisie wpłaty umieścić imię i nazwisko 

ucznia oraz klasę. Nr konta Rady Rodziców:  44 9043 1054 2054 0039 5669 0001. Płatności 

można dokonać w dwóch ratach:  

I do końca listopada 

II do końca marca 

5. Spotkania z podróżnikami. Pierwsze spotkanie odbyło się 20 września i uczestniczyły w nim 

wszystkie klasy pierwsze. W październikowym spotkaniu z Martyną Wojciechowska będą 

uczestniczyć klasy wyłonione poprzez losowanie. Następne spotkania maja się odbyć przy 

współpracy z klubem globtroterów to tu i tam. W wyniku głosowania jednomyślnie została 

przyjęta uchwała propozycji dofinasowania spotkania listopadowego w kwocie 1200 PLN. 

Wszystkich rodziców zapraszamy do współpracy w organizacji spotkań. 

6. Projekt Oświęcim Brzezinka „Auschwiz”. Projekt obejmuje wszystkie klasy trzecie. Koszt 

projektu to ok 23 tys PLN- finansowany przez Wójta gminy Suchy Las, jak również 

dofinansowany przez Radę Rodziców (koszt przewodników ok. 1200 PLN). Projekt został 

jednogłośnie przyjęty uchwałą przez członków RR. W załączeniu program projektu. 

7. Informacje na temat zebrań. Podczas zebrania poproszono o wcześniejsze  zamieszczanie 

informacji na temat zebrań rodziców w szkole. 

8. Przechowywanie w portierni. Zgłoszono sprawę przechowywania sprzętu sportowego w 

portierni. Dyrektor udzielił wyjaśnień, że z uwagi na ograniczoną powierzchnię tego 

pomieszczenia nie zawsze można zrealizować wszystkie prośby uczniów. 

9. Konkursy przedmiotowe. Przedstawiciel Rady Rodziców poprosił o informacje na temat 

terminu zgłoszenia konkursu przedmiotowego z matematyki. Wyczerpujących informacji w 

tej sprawie udzielił dyrektor, więcej informacji na temat organizowanych konkursów 

przedmiotowych można znaleźć na stronach internetowych Kuratorium Oświaty. 

10. E dziennik. Przedstawiciel RR poinformował, że e dziennik stanowi bardzo wygodną formę 

kontaktu z innymi rodzicami. Dyrektor natomiast zwrócił uwagę by zabezpieczenie hasłem 

były znane rodzicom a nie dzieciom, gdyż w dotychczasowej praktyce zdarzały się przypadki 

nadużyć ze strony uczniów np. samodzielne usprawiedliwianie nieobecności 

11. Wymiana międzynarodowa. Przedstawicielka RR poprosiła o więcej informacji na temat 

wymiany międzynarodowej w gimnazjum. Dyrektor udzielił informacji, ze dotyczy to 

kilkunastoosobowej grupy uczniów w ramach wymiany uczniów z gimnazjum w Isernhagen. 

12.  Miejsca parkingowe na rowery. Na zapytanie rodziców o dodatkowe miejsca parkingowe 

dyrektor udzielił informacji, że przewidziany termin realizacji przedsięwzięcia to wiosna 2014 

roku, jeszcze nie został wybrany wykonawca ale ustalono miejsce stojaków na rowery. 

 



Termin następnego zebrania Rady Rodziców; 26 listopada br. godz. 18,00 sala konferencyjna na 2 

piętrze 


