
PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 

z 12 września 2017 roku 

Prowadzący zebranie Mikołaj Majchrzak 

W zebraniu uczestniczyło  29 członków  Rady Rodziców. Lista obecnych w załączniku nr 1. 

Protokolant  Przemysław Kaszuba 

Porządek  zebrania: 

1.  Uchwała nr 1 Po podziękowaniu i pożegnaniu członków Rady Rodziców z rocznika 2016/2017 

wybrano i zatwierdzono  jednogłośnie następujący skład Zarządu Rady Rodziców: 

przewodniczący Mikołaj Majchrzak IIG  

zastępca przewodniczącego  Agata Bergander IA 

zastępca przewodniczącego Zofia Pucek –Mądry IVG 

sekretarz Przemysław Kaszuba VIIB 

skarbnik Halina Sobczak - Kempa IIC 

2.  Uchwała nr 2 w sprawie mundurków szkolnych przegłosowana została stosunkiem głosów 26 „za” 

do 2 „przeciw”. Podczas głosowania wywiązała się dyskusja nad celowością wprowadzania 

mundurków w klasach uczących się w oddziale na ul. Konwaliowej. 

3. Uchwała nr 3. Rada Rodziców większością głosów przyjęła zaproponowane przez Dyrekcję dni 

wolne w  roku szkolnym 2017/2018: 

2 listopada Dzień Zaduszny,  

18-20 kwietnia egzaminy gimnazjalne,  

30 kwietnia do 4 maja,  

1 czerwca 

4. Uchwała nr 4 nad zmianą w Regulaminie Rady Rodziców słów Gimnazjum  na Szkoła Podstawowa 

nr 2, przyjęta została większością głosów. 

5. Uchwała nr 5 Rada Rodziców większością głosów  przyjęła propozycję zajęć na basenie w ramach 

lekcji wychowania fizycznego. 

6.  W związku z koniecznością zaopiniowania przez Radę Rodziców do końca września planu 

finansowego oraz planu profilaktyczno- wychowawczego, wyznaczony został termin spotkania  na 26 

września na godzinę 18. 

 



7. Wolne wnioski. 

- padła propozycja aby kolejnych zebrań Rady Rodziców nie łączyć terminowo z zebraniami 

klasowymi; 

- pytanie do Dyrekcji: czy możliwe jest organizowanie zebrań klasowych w innym terminie niż 

zebrania w Szkole nr 1 – nakładające się terminy uniemożliwiają rodzicom, którzy mają dzieci w obu 

szkołach uczestniczenie w zebraniach, problematyczne jest również parkowanie w okolicy szkoły; 

- prośba o dofinansowanie dla klas pierwszych Pasowanie na Ucznia,  

- pojawiły się pytania o koła zainteresowań ( chemiczne, fizyczne...), dla uczniów. 


