
PROTOKÓŁ  Z 3 ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

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

z 10 października 2017 roku 

Prowadzący zebranie Mikołaj Majchrzak 

W zebraniu uczestniczyło  22 członków  Rady Rodziców. 

 Lista obecnych w załączniku nr 1. 

Protokolant  Zofia Pucek-Mądry 

1. UCHWAŁA NR 9. Jednogłośnie przyjęto plan budżetowy na rok szkolny 2017/2018.        

Wpływy i wydatki w bieżącym roku będą śledzone i wydatkowane  w następujących grupach 

1-3,4-7, klasy gimnazjalne.                                                                                                                       

Z nadwyżki z lat poprzednich będą ufundowane nagrody na zakończenie roku  2016-2017 oraz 

będą przeznaczone na potrzeby absolwentów kończących gimnazjum.                              

 Z puli zebranych składek 10 % wraca do każdej klasy.                                                                   

Będą ufundowane nagrody we wszystkich grupach wiekowych oraz  upominki dla klas 

pierwszych na rozpoczęcie roku szkolnego. 

Zostaną sfinansowane statuetki i medale na dzień sportu. 

 Zostanie udzielona pomoc finansowa uczniom oraz zostaną wsparte inicjatywy samorządu 

uczniowskiego. 

 Przy wypracowaniu rezerwy w bieżącym roku, pula finansowa zostanie zabezpieczona 

również dla klas siódmych. Prezydium Rady rodziców udostępnia plan budżetowy do wglądu. 

  

2. Spotkania z ciekawymi ludźmi.  

Przewodniczący RR zaapelował do przedstawicieli klas o aktywne włączenie się w organizację 

spotkań z ciekawymi ludźmi, przedstawił również  plan spotkań w których uczestniczyć będą 

klasy trzecie. 

Decydującym elementem dopuszczającym młodzież klas do uczestnictwa w spotkaniach jest 

wpłata na poziomie przekraczającym  50 % składek.  

3.  Sprzątanie Cmentarza w Chojnicy. Przewodniczący przedstawił szczegóły akcji sprzątania 

cmentarza w Chojnicy na którym znajduje się około 200 grobów. 

 Rada Rodziców zorganizuje zbiórkę 200 zniczy na rozświetlenie ww. cmentarza z okazji 

uroczystości  jakie mają miejsce w okolicach dnia Wszystkich Świętych.   

4. Mundurki. W szkole dostępne są wzory mundurków. Zamówienia należy składać  wraz z 

wpłatą.  

Informacja o terminach składania zamówień oraz cenie została zamieszczona w E- dzienniku 

przez Dyrekcję szkoły. Ceny: Tshirt 25 zł, koszulka polo 37 zł, bluza 66 zł, polar 70 zł. 

5. Bieżące sprawy szkoły. Dyrektor Krajewski poinformował, że Samorząd Uczniowski wyszedł z 

inicjatywą prowadzenia w szkole sklepiku przez firmę zewnętrzną, która 10 % utargu będzie 



przeznaczała na działalność Samorządu. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała inicjatywę 

samorządu. 

Ustalono termin następnego zebrania Rady Rodziców na 14 listopada 2016 roku o godz. 18,30 - sala 

multimedialna. 

 

 


