
PROTOKÓŁ NR 2/2022-2023 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W SUCHYM LESIE 

 

Miejsce zebrania: ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las 

Data zebrania:  20 października 2022 r.  

Przewodniczący:  Jarosław Konopka, Przewodniczący RR 

Protokolant:  Barbara Brudzińska, Sekretarz RR 
 
W zebraniu uczestniczyło  27 członków RR, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1  
co stanowi quorum w pierwszym terminie zebrania, zgodnie z §11 Regulaminu RR. 
 
W Zebraniu uczestniczył także Dyrektor Szkoły – Pan Jarosław Krajewski 
 
A. Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego  

2. Przedstawienie przez Skarbnika RR informacji nt. wpłat na fundusz RR  

3. Propozycje aktywności kulturalnych dla dzieci: 
a. Propozycja warsztatów muzycznych dla dzieci „Spotkania z muzyką i instrumentami 

muzycznymi”, możliwe tematy m.in.: Chopin, Kolęda, Na balu karnawałowym, 
Muzyka ludowa. 

b. Oferta teatru Piaskowa Magia 
c. „Spotkania z ciekawymi ludźmi” – kontynuacja projektu 
d. Dzień dziecka 2023 

4. Tematy inwestycyjne 
a. Zagospodarowanie terenu podwórza Szkoły przy ul. Poziomkowej 11 
b. Utwardzenie podłoża pod stojakami na rowery przy ul. Poziomkowej 11 
c. Ławeczki przed szkołą 
d. Dywany w salach dla klas I-III 

5. Tematy organizacyjne 
a. Obowiązek noszenia mundurków szkolnych, dystrybucja używanych mundurków, 

dystrybucja nowych mundurów, zasady noszenia mundurków. 
b. Współpraca z Samorządem Uczniowskim, budżet partycypacyjny. 
c. Sklepik szkolny, dystrybutor wody. 
d. Stołówka szkolna – miejsce umieszczenia menu (przed stołówką) oraz kolejki 
e. Organizowanie kiermaszów w szkole przez uczniów – uczy zaradności, zarabiania, 

zwiększy budżet klasowy. 
f. „Różowa skrzyneczka” – miejsce jej przechowywania, najlepiej toaleta na piętrze, na 

którym zajęcia mają klasy 7. i 8. 
g. System oceniania uczniów z orzeczeniami (krzywdzące wagi) 
h. Kolejność wydawania świadectw na apelu klas 8. na zakończenie roku szkolnego 

2021/22 

6. Tematy zgłoszone w ramach wolnych wniosków: 

7. Ustalenie terminu i miejsca kolejnego zebrania oraz osób do zaproszenia 
 
  



B. Przebieg obrad: 
 

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego. W zebraniu RR brał udział również zaproszony 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie Jarosław Krajewski. 

2. Przedstawienie przez Skarbnika RR informacji nt. wpłat na fundusz RR . Na dzień zebrania 
ogólnie dokonano 25%  wpłat. 

3. Propozycje aktywności kulturalnych dla dzieci: 
a. Propozycja warsztatów muzycznych dla dzieci „Spotkania z muzyką i instrumentami 

muzycznymi”, możliwe tematy m.in.: Chopin, Kolęda, Na balu karnawałowym, 
Muzyka ludowa. W głosowaniu wzięło udział 27 członków RR, przy zachowaniu 
quorum propozycja warsztatów została przyjęta, przegłosowana. 

b. Oferta teatru Piaskowa Magia. Dzieci grupowo w ramach wycieczek klasowych 
udadzą się na przedstawienia. Decyzję pójścia do teatru pozostawia się wychowawcy 
klasy. 

c. „Spotkania z ciekawymi ludźmi” – kontynuacja projektu. Jest akceptacja ze strony 
Pana Dyrektora, żeby tego typu spotkania (z” ciekawymi ludźmi”) mogły się odbywać  

d. Dzień dziecka 2023 ma mieć charakter „Dnia sportu” 

4. Tematy inwestycyjne 

Pan Dyrektor przedstawił inwestycje szkoły na przyszły rok. 

Dyskusja nt. 
a) zagospodarowanie terenu podwórza Szkoły przy ul. Poziomkowej 11,   
b) ławeczek przed szkołą  
c) dywanów w salach dla klas I-III (przed pandemią były one w salach) 

5. Tematy organizacyjne dyskusja nt. 
a) obowiązku noszenia mundurków szkolnych, dystrybucji  mundurków, zasady noszenia 

mundurków 
b) Współpracy z Samorządem Uczniowskim, budżet partycypacyjny 
c) Sklepiku szkolnego, dystrybutor wody 
d) Stołówki szkolnej – miejsca umieszczenia menu (przed stołówką) oraz kolejki 
e) Organizowanie kiermaszów w szkole przez uczniów – uczy zaradności, zarabiania, 

zwiększy budżet klasowy 
f) „Różowej skrzyneczki” – miejsce jej przechowywania, najlepiej toaleta na piętrze, na 

którym zajęcia mają klasy 7. i 8. 
g) Systemu oceniania uczniów z orzeczeniami  
h) Kolejności wydawania świadectw na apelu klas 8. na zakończenie roku szkolnego 

2021/22 
 

6. Tematy zgłoszone w ramach wolnych wniosków: 
a) Konkursy szkolne w ramach RR (głosowanie) 
b) Dyskusja nt. osób wchodzących do szkoły, idących do dentysty. 
c) Imprezy szkolne rodzice-uczniowie-wychowawca 
d) Wykorzystanie sprzętu ze „Szkoły Ćwiczeń” 
 

7. Kolejne zebranie RR ustalone jest na 23 listopada (środa) 2023 godzina 18:00 w stołówce 
szkolnej ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las. 

 
 
 
  



C. Podjęte decyzje i czynności: 
 
Ad.2  
Ponowienie prośby o dokonanie wpłat na fundusz szkolny o składce  60zł od rodziny. Nie wszyscy 
skarbnicy dokonali jeszcze pełnych przelewów,  z funduszy klasowych na fundusz RR. Prośba  
o ponowienie informacji na zebraniach klasowych w listopadzie. Skarbnik  szkolny przedstawi  
(prześle) tabelę wpłat 31.10.2022. 
 
Ad 3. 

Propozycje aktywności kulturalnych dla dzieci: 
a. Spotkania odbywać się będą w Centrum Kultury w Suchym Lesie. Pan Dyrektor zarezerwuje 

wcześniej salę. Spotkania nie będą miały charakteru cyklicznego. Koszt jednego spektaklu 
450zł. Zaplanowano 8 spektakli. Spektakle finansowane są z budżetu RR . Każda klasa pójdzie 
na spektakl 2 razy tj: 
 
Klasy 1 i 2 razem dwa razy w roku szkolnym  
Klasy 3 i 4 razem dwa razy w roku szkolnym  
Klasy  5 i 6 razem dwa razy w roku szklonym 
Klasy 7 i 8 razem dwa razy w roku szkolnym  
 
Pan Dyrektor zajmuje się rezerwacją terminów oraz rezerwacją sali  w Centrum Kultury  
w Suchym Lesie.  
 
W głosowaniu za wyżej wspomnianą propozycją spotkań wzięło udział 27 członków , wszyscy 
„za” co stanowy quorum RR. 
 

b. Klasy idą we własnym zakresie na przedstawienie. Wychowawca decyduje o wyjściu. 
 

c. „Spotkania z ciekawymi ludźmi” –  spotkania z ” ciekawymi ludźmi” odbywać się będą  
w Centrum Kultury w Suchym Lesie. Osoby zaproszone oraz tematy spotkań muszą być 
„dopasowane” do wieku dzieci. Na kolejnym spotkaniu RR mają paść propozycje osób, które 
RR chciałaby zaprosić.  

 

d. Decyzją Pana Dyrektora Dzień dziecka 2023 może się odbyć  i ma mieć charakter „Dnia sportu”. 

W tym dniu nie odbywają się tradycyjne lekcje i cała szkoła (wszystkie dzieci) biorą udział  

w zabawach i grach sportowych, które odbywać się będą  m.in. na boisku przy szkole na ulicy 

Konwaliowej, basenie, w hali sportowej GOS (jeżeli będzie dostępna)lub  jeżeli będzie taka 

możliwość to również na boisku przy ulicy Poziomkowej w Suchym Lesie. 

Ad. 4 

Pan Dyrektor przekazał informację, że do za planowych inwestycji na przyszły rok należą m.in. 

- pracownia komputerowa, wymiana komputerów i dokupienie komputerów 

- dokupienie tablic interaktywnych 

- malowanie całej szkoły wewnątrz 

- ułożenie kostki brukowej pod stojakami na rowery przed szkołą 

- klimatyzatory do 6 sal z oknami od ulicy Poziomkowej  

a) Jest propozycja założenia Stowarzyszenia przez członków RR , tak by móc uzyskać środki  

z pożytku publicznego na zagospodarowanie terenu podwórza szkoły przy ul. Poziomkowej 11. 

Temat pozostaje otwarty i będzie dyskutowany na kolejnych spotkaniach RR. 

 



b) Pan Dyrektor nie wyraża zgody na to by powstały ławeczki przed szkołą. Stanowi to zagrożenie 

drogowe dla uczniów, którzy skończyli lekcje i czekają przed szkołą np. na rodziców, którzy 

odbierają samochodem dzieci. Uczeń może zawsze czekać na rodziców w holu głównym szkoły. 

 

c) dywany do klas I-III mają wrócić. Jest propozycja Pana Dyrektora by sprawdzić stan 

poprzednich dywanów sprzed pandemii koronawirusa, jeżeli  będą w dobrym stanie to 

wówczas zostaną dywany, które już były, jeżeli nie to zostaną zakupione nowe dywany do sal 

na prośbę wychowawców klas I-III. 

Ad 5. 

 Tematy organizacyjne 

a) Decyzją RR pozostaje obowiązek noszenia mundurków szkolnych. Pan Dyrektor będzie się 
kontaktował z producentem w sprawie usprawnienia dystrybucji mundurów.  Wolnymi dniami, 
w których obowiązek noszenia mundurka będzie zniesiony to są np. święta. Propozycje tych 
dni  będą określone na kolejnym spotkaniu RR. 

b) Współpraca z Samorządem Uczniowskim w chwili obecnej opiekunem Samorządu 
uczniowskiego jest Pani Gencler od nowego roku kalendarzowego tj. 2023 będzie Pani Szerf. 
Jest propozycja spotkania się członków RR z Samorządem Uczniowskim i omówienia różnych 
tematów. 

c) Pan Dyrektor wyraża zgodę by sklepik szklony został ponownie otwarty. Sklepikiem będzie 
zarządzał Samorząd Uczniowski. Decyzją Pana Dyrektora w szkole mają powstać „źródełka 
wody” 

d) Przed stołówką szkolną zostało umieszczone menu obiadowe. Pan Dyrektor wraz z pozostałymi 
członkami dyrekcji nadzoruje porządku,  kolejek jakie powstają przed stołówką w trakcie 
wydawania obiadów.  

e) Jest zgoda Pana Dyrektora na organizowanie kiermaszów w szkole przez uczniów.  

Kiermasze mają (mogą) mieć charakter tylko wystawienia „rękodzieła” np. z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia. Organizacją w/w kiermaszów ma się zająć Samorząd Uczniowski,  
a pieniądze zebrane z niego wydatkowane na cele klasowe. Nie ma możliwości sprzedawania 
„jedzenia” na kiermaszu. Obostrzenia sanitarne nie pozwalają na to. 

f) Skrzyneczka została przeniesiona na piętra gdzie zajęcia mają klasy 7-8. 

g) Dyskusja nt. systemu oceniania uczniów. Przeanalizowanie wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania w kwestii uwag zgłoszonych do Pana Dyrektora. 

h) Omówienie sposobu w jaki powinny być rozdawane świadectwa dla klas ósmych podczas 
uroczystości zakończenia roku szkolnego. Ustalenie, że pierwsi świadectwo otrzymają 
uczniowie z wyróżnieniami, a następnie rozdawane będą świadectwa pozostałych uczniów  
z zaznaczeniem, że są rozdawane w kolejności alfabetycznej. 

 
Ad. 6 
Tematy zgłoszone w ramach wolnych wniosków: 

a) konkursy szkolne w ramach RR (głosowanie) 
- konkurs fotograficzny ”Z książką w Polskę” 500zł 
- konkurs na wystrój klas 1-3 ok 500zł 
-wolontariat i za czytelnictwo 2x po 300zł 
- tomik wierszy o miłości  +/- 700zł 
- spotkania autorskie – dyskusja na kolejne spotkanie RR  z kim i o czym mają być spotkania  
W głosowaniu wzięło udział 27 członków RR, przy zachowaniu quorum propozycja wszystkich 
konkurów została przyjęta, przegłosowana. 
 

b) dyskusja nt. osób wchodzących do szkoły, idących do dentysty. Na prośbę RR osoby kierujące 
się do szkolnego dentysty muszą się wpisywać do księgi gości w portierni. Z usług dentysty 



korzystają pocięci z poza szkoły oraz uczniowie w ramach NFZ np. coroczny przegląd zębów lub 
lakowanie zębów. 
 

c) Imprezy szkolne rodzice-uczniowie-wychowawca 
Prośba ze strony RR o przywrócenie możliwości organizowania w szkolne wspólnych spotkań 
(uroczystości)z rodzicami np. ramach wigilii klasowych rodzice – uczniowie - wychowawca. 
Spotkania mają mieć np. charakter występów dzieci w ramach tematu imprezy. Podobne 
spotkania odbywały się przed pandemią koronawirusa. O danej uroczystości decydował, 
decyduje nauczyciel (wychowawca).  
Pan Dyrektor zadeklarował rozmowę z nauczycielami na w/w temat.  
 

d) Pan Dyrektor przekazał informację, że sprzęt otrzymany ze  „Szkoły ćwiczeń” jest już  
w „obiegu” uczniowie poznają nowe „wynalazki techniki” oraz  z nich korzystaj 

 
Ad.7 
Kolejne zebranie RR ustalone jest na 23 listopada (środa) 2023 godzina 18:00 w stołówce szkolnej  
ul. Poziomkowa 11, 62-002 Suchy Las. 


