
Protokół Zebrania Rady Rodziców 
w SP2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 

dnia 12 grudnia 2017 roku 
 

Prowadzący zebranie: Mikołaj Majchrzak, 

W zebraniu uczestniczył 17 członków Rady Rodziców.  

Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1.  

Protokolant: Zofia Pucek- Mądry 

Porządek zebrania: 

1. Wyłonienie Komisji Konkursowej. Wśród klas pierwszych i czwartych został przeprowadzony 

konkurs na najładniejszą kartkę świątecznąWśród członków Rady Rodziców wyłoniono 

następujące dwie komisje konkursowe:  

Dla klas pierwszych 

 Jaworska Monika 

 Urszula Łaszyńska 

 Małgorzata Weyman 

Dla klas czwartych 

 Agata Bergander 

 Anna Dulat-Cel 

 Julita Polcyn 

2. Uchwała nr 10 . Większością  głosów podjęto uchwałą RR przyznanie 3 nagród i ufundowanie 

upominków o wartości 100 zł za pierwsze miejsce, 80 zł za drugie miejsce, 50 zł za trzecie 

miejsce. Wynik głosowania ws. Uchwały : 13 osób za,1 osoba przeciw, 2 osoby wstrzymały się  

Nagrody zostaną wręczone w styczniu 2018. 

3. Budżet. Przedstawiony został obecny stan wpłat najniższe składki są w klasie 7 b i 2 b, wpłaty 

na poziomie 60 % są w klasach 1 c i 4 a.  Przewodniczący napisze do wyżej wymienionych klas 

list z prośbą o wpłaty i wyszczególnieniem działań, które z tego budżetu są dokonywane.  

4. Spotkania z ciekawymi ludźmi. Przewodniczący RR zaapelował do przedstawicieli klas o 

aktywne włączenie się w organizację spotkań z ciekawymi ludźmi. Dnia 24.11 odbyło się 

spotkanie z Panem Wojciechem Kostykiem, w którym uczestniczyły klasy trzecie i jedna klasa 

siódma. Zostały zakupione książki z dedykacją gościa spotkania na nagrody na zakończenie 

roku szkolnego. 

5. Koncerty tematyczne Przedstawiono ofertę koncertów tematycznych dla klas pierwszych i 

czwartych, przybliżających muzykę największych kompozytorów. Koszt jednego koncertu to 

około 350 zł przy zakupie pakietu 5 koncertów będzie to koszt około 310 zł. Koncerty z 

warsztatami Przedstawiono propozycję koncertów razem z warsztatami, które mogą odbyć 

się w CK. Przy połączeniu dwóch szkół ceny koncertu mogą ulec obniżeniu. Temat 



poprowadzi Pani Joanna Pagowska. Najdogodniejszy termin realizacji takiego koncertu to 

marzec. 

6. Uchwała nr 11 Jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie zakupu pakietu koncertów dla w.w. 

klas. 

7. Filmy edukacyjne. W szkole została przedstawiona propozycja filmów edukacyjnych, przy 

gratisowej Sali, koszt projekcji to 5 zł/os  

8. Samorząd Uczniowski.  Podczas zebrania zwrócono uwagę na prężną działalność Samorządu 

uczniowskiego, w co miesięcznych spotkaniach z SU bierze udział przewodniczący RR. 

Młodzież i zorganizowała takie akcje jak:  

 Kartka życzliwości 

 Drzewko życzliwości 

 Dzień śpiocha 

 Szlachetna paczka 

 Zbiórka karmy dla schroniska Azorek. Przy tym temacie zwrócono uwagę, że na naszym 

terenie działa schronisko w Skałowie do którego warto również się wybrać jako ciekawe 

doświadczenie dla młodzieży 

9. Mundurki. W szkole dostępne będą od 14 grudnia 

10. Bieżące sprawy i zapytania. Na spotkaniu członkowie Rady Rodziców przekazali następujące 

zapytania: 

 Stojaki na rowery przy ul. Konwaliowej niektórzy członkowie odpowiedzieli że są 

takie stojaki od strony wewnętrznej 

 Szafki na podręczniki, nie jest możliwe umieszczenie szafek na podręczniki na 

korytarzu z uwagi na zbyt wąskie korytarze, które podczas przerw są wypełnione 

uczniami i nie spełniałyby wówczas przepisów BHP. Rozważane jest umieszczenie 

regałów w klasach  

 Źródełka wody, propozycja zainstalowania takich źródełek nie została poparta z 

uwagi na nie spełnianie warunków higieny i ograniczenia techniczne instalacji w 

szkole na ul. Konwaliowej 

 Propozycja obecności straży gminnej na przejściu dla pieszych na ul. Obornickiej przy 

Lidlu w godzinach rannych najlepiej przed ósmą. Sprawę tą do straży zgłosi 

przewodniczący RR 

 Prośba o weryfikację przestrzegania zasad uczestniczenia grup młodszych i starszych  

podczas przerw obiadowych  

 Zajęcia dodatkowe zwrócono uwagę na brak zajęć dodatkowych w ramach 

wychowania fizycznego i dostępność zajęć dla wszystkich zainteresowanych w 

różnych grupach wiekowych 

 



Ustalono termin następnego zebrania Rady Rodziców na 16 stycznia 2018 roku o godz. 18,30 - sala 

multimedialna. 


