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

dnia 16 stycznia 2018 roku

Prowadzący zebranie: Mikołaj Majchrzak,

W zebraniu uczestniczyło 25 członków Rady Rodziców. 

Na zaproszenie Rady Rodziców w zebraniu uczestniczył Dyrektor Jarosław Krajewski

Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1. 

Protokolant: Przemysław Kaszuba

Porządek zebrania:

1. Przewodniczący Rady Rodziców przestawił pismo wysłane do Straży Gminnej w sprawie 
zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Obornickiej, którym uczniowie 
przechodzą w drodze na lekcje do budynku nr2 przy ulicy Konwaliowej. Na dzień zebrania 
odpowiedź na pismo nie wpłynęła. ( treść listu w załączniku).

2. Od 17 stycznia ruszyły zapisy na dodatkowe zajęcia sportowe.

3. Pan Dyrektor przekazał informację o zorganizowaniu w naszej szkole koncertu dla klas 1 i 4 w 
wykonaniu studentów Akademii  Muzycznej w Poznaniu.

4.  Samorząd szkolny w dniach 15-31 stycznia przeprowadzi w szkole zbiórkę karmy, środków na 
odrobaczanie itp. Dla schroniska  Azorek.  Rada Rodziców zadeklarowała pomoc w 
dostarczeniu zebranych przedmiotów do schroniska.

5.  W  ramach spotkań z ciekawymi ludźmi w styczniu odbędzie się spotkanie z Krzysztofem 
Antkowiakiem. Rada Rodziców pokryje koszt dojazdu artysty na spotkanie z młodzieżą.

6. Do Rady Rodziców wpłynęło pismo z księgarni w związku z zaległą niewystawioną fakturą za 
książki z 2014 roku. Sprawa jest w trakcie wyjaśniania.

7. Przewodniczący przedstawił działania Samorządu Uczniowskiego w okresie 2017/2018. Lista 
w załączniku.

8. W trakcie dyskusji zapytano o możliwość zorganizowania pamiątkowych zdjęć dla klas 1 
uczących się w budynku przy ulicy Konwaliowej – Pan Dyrektor wyraził zgodę. Odpowiedzialni
za organizację są rodzice dzieci uczących się w budynku nr 2.

9. Członkowie RR zgłosili prośbę do dyrekcji o wydłużenie czasu na usprawiedliwienie 
nieobecności uczniów.

10. Przedstawiciele klas gimnazjalnych zgłosili do dyrekcji prośbę o zmianę planu lekcji w drugim 
semestrze. Pan Dyrektor wyjaśnił przyczyny obowiązującego układu zajęć.

11. Zwrócono uwagę na używanie do wyliczania ocen na semestr średniej ważonej.

12. Zgłoszono propozycje wprowadzenia ocen połówkowych.

13. Termin kolejnego spotkania Rady Rodziców ustalono na 6 marca na godzinę 18.



Załącznik do punktu 1



Załącznik do punktu 7


