
PROTOKÓŁ  Z 4 ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

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

z 14 listopada 2017 roku 

Prowadzący zebranie Mikołaj Majchrzak 

W zebraniu uczestniczyło  21 członków  Rady Rodziców. 

 Lista obecnych w załączniku nr 1. 

Protokolant  Przemysław Kaszuba 

 

1. Spotkanie rozpoczął przewodniczący Mikołaj Majchrzak od przedstawienia stanu finansów i 

omówienia poziomu odprowadzanych przez klasy składek. 

2. 24  listopada odbędzie się spotkanie z Wojtkiem Kostykiem w ramach prowadzonej akcji 

spotkania z ciekawymi ludźmi. 

3. Ze strony przedstawicieli klas wyszła propozycja aby wprowadzić adres mailowy do kontaktu 

rodziców z przedstawicielami  prezydium Rady Rodziców. Ustalono, że z przyczyn 

technicznych kontakt rodziców ma następować poprzez przedstawiciela R.R .wybranego 

przez rodziców poszczególnych klas. 

4. Przewodniczący R.R. zaproponował aby dla klas 1 i 4 zorganizować konkurs na kartkę 

bożonarodzeniową.  Szczegóły konkursu zostały zamieszczone na stronie R.R. 

5. W związku z zorganizowaną  dla klas 1 przez Szkołę Podstawową nr 1 akcji zdjęć klasowych, 

od przedstawicieli klas 1 naszej szkoły wyszła propozycja zorganizowania fotografa i 

pamiątkowych zdjęć dla naszych dzieci uczących się w budynku przy ul. Konwaliowej.  Sprawa 

została przekazana do dyrekcji szkoły a zainteresowani rodzice zostali zobligowani do 

rozpoznania możliwości zorganizowania fotografa oraz sesji w szkole. 

6. Samorząd uczniowski zgłosił propozycję aby zaadoptować zwierzę z nowego ZOO.  Pytanie do 

R.R. o możliwość dofinansowania takiej adopcji. Po przedyskutowaniu sprawy przekazano 

temat samorządowi do bliższego rozpoznania ( koszty, okres adopcji, gatunek zwierzęcia....). 

7. Przewodniczący podsumował akcje zbiórki zniczy prowadzonej w październiku. Zebrano 

ponad 240 zniczy, które ustawiono na wszystkich grobach na cmentarzu w Chojnicy.  

Akcja okazała się dużym sukcesem. 

8. Przewodniczący zaproponował zorganizowanie w szkole Kółka Brydżowego. Ze strony 

przedstawicieli klas padła propozycja aby połączyć to z Kółkiem Szachowym. Temat został 

przekazany przedstawicielom klas do rozpoznania zainteresowania w klasach. Informację na 

temat liczby chętnych dzieci  mają zostać przekazane do końca listopada do prezydium R.R. 

9. Ze strony przedstawicieli klas została poruszona kwestia szafek dla uczniów.  Sprawa ma 

zostać przekazana do rozpoznania dyrekcji szkoły. 

10. Ustalono termin następnego zebrania Rady Rodziców na 12 grudnia 2017 roku o godz. 18:00 

- sala multimedialna. 

 


