
PROTOKÓŁ 2 ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

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

z 27 września 2017 roku 

Prowadzący zebranie Mikołaj Majchrzak 

W zebraniu uczestniczyło  26 członków  Rady Rodziców. Lista obecnych w załączniku nr 1. 

W zebraniu na zaproszenie przewodniczącego Rady Rodziców  uczestniczył Dyrektor Jarosław 

Krajewski. 

Protokolant  Przemysław Kaszuba 

Uchwała nr 6 jednogłośnie przyjęto Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, podczas 

wprowadzenia do głosowania Przewodniczący Rady Rodziców zgłosił potrzebę zmian zapisów z 

Gimnazjum na Szkoła Podstawowa nr 2, dodatkowo zasugerował uwzględnienie w regulaminie 

zagrożeń związanych z funkcjonowaniem dzieci w cyberprzestrzeni. 

Uchwała nr 7 jednogłośnie przegłosowano wybór firmy Argos na dostawcę mundurków szkolnych. 

W trakcie dyskusji zaproponowano aby firma Argos przedstawiła różne sposoby mocowania plakietek 

szkoły ( rzepy, wprasowanki...), odpowiednio dobrane do możliwości materiałów z jakich wykonane 

są mundurki . Proponowany zakup samych plakietek szkolnych został zaaprobowany przez dyrekcję 

szkoły. 

W trakcie głosowania zaproponowano aby sprawdzić oferty innych firm szyjących mundurki szkolne – 

oferty firm będą przyjmowane do maja 2018 roku. 

Uchwała nr  8 większością głosów przegłosowano dofinansowanie w kwocie 21 zł na każdego ucznia z 

klas pierwszych na zakup prezentów z okazji Pasowania na Ucznia. Za głosowało 17 osób, przeciw 

głosowało 9 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

W trakcie zebrania pojawiły się następujące zagadnienia: 

1. Zajęcia dodatkowe – gmina wprowadziła systemowe rozwiązanie związane z płatnością dla 

nauczycieli, w związku z tym zajęcia dodatkowe wzorem poprzednich lat będą  

kontynuowane. 

2. W związku z trudną sytuacją finansową niektórych rodzin i brakiem środków na opłacenie 

składek na ubezpieczenie w niektórych rodzinach przewodniczący przedstawił warunki na 

jakich ubezpieczeniem będą objęci wszyscy uczniowie. Przedstawiciele klas zostali 

zobligowani do dopilnowania opłacenia składek do końca września. 

3. Dyrekcja szkoły przychyliła się do propozycji z poprzedniego zebrania Rady Rodziców aby 

terminy zebrań klasowych nie pokrywały się z zebraniami w Szkole Podstawowej nr 1. 

Poprawki terminarza zostana zamieszczone na stronie www. szkoły 

4. Kontynuując cykl spotkań z ciekawymi ludźmi na 20 października zostało zorganizowane 

spotkanie dla klas 3 gimnazjum z muzykiem reggae Mesajah. Udział klas w spotkaniu bedzie 

uzależniony od poziomu wpłat składek na Radę Rodziców. 



5. Przewodniczący Rady Rodziców zaproponował aby w związku z akcją porządkowania 

cmentarza w Chojnicy/Morasku zaplanowanej na 14 października, uczniowie naszej szkoły 

zorganizowali zbiórkę zniczy. Pomysł został zaaprobowany przez uczestników zebrania, 

zadanie przeprowadzenia zbiórki zostanie powierzone Samorządowi Szkolnemu. Wstępny 

termin zkończenia akcji to 20 października. Znicze mają zostać zapalone na grobach po 

Wszystkich Świętych, przed uroczystościami jakie odbywają się tam po 1listopada.  

6. Przewodniczący wzorem poprzednich lat zaproponował aby Rada Rodziców spotkała się z 

przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego i nawiązała współpracę – termin zostanie 

ustalony po wyborach nowego Samorządu Uczniowskiego. 

7. Podczas dyskusji pojawiły się głosy odnośnie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Ze 

względu na ograniczenia finansowe Rada Rodziców nie jest w stanie finansować takiego 

przedsięwzięcia, podjęto decyzję o skierowanie zapytania do Wójta. 

Pod koniec zebrania głos zabrał pan Dyrektor i przedstawił ogólnie założenia budżetowe na 

obecny rok szkolny. Szczegóły dotyczące budżetu mają  zostać przedstawione w późniejszym 

terminie. 

Pan Dyrektor przedstawił stanowisko i zgodę Wójta na utworzenie od przyszłego roku szkolnego 

klasy dwujęzycznej.  

Pan Dyrektor przedstawił plany termomodernizacji  budynku szkolnego, plany zakładają 

ocieplenie oraz wymianę parapetów, wymianę pokrycia dachowego szkoły, montaż ogniw 

fotowoltaicznych, montaż klimatyzacji. 

W tym roku jak i w latach poprzednich kontynuowany będzie Projekt Auschwitz. 

Na zakończenie ustalono termin kolejnego zebrania Rady Rodziców na 10 października na 

godzinę 18 w Sali Multimedialnej. 

 

 


