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

dnia 6 marca 2018 roku

Prowadzący zebranie: Mikołaj Majchrzak,

W zebraniu uczestniczyło 18 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. Uchwała numer 12. Uchwałą Rady Rodziców przegłosowano partycypowanie w kosztach 
wykładu otwartego dla rodziców prowadzonego przez Adama Stępnowskiego-Said psychologa
z Fundacji Rozwoju Motylarnia. Koszt udziału 215zł . Za głosowało 17 osób jeden głos 
wstrzymujący się.

2. Przewodniczący RR przedstawił ustalenia z drukarnią która wystawiła nam zaległą fakturę z 
2014 roku za książki przeznczone na nagrody dla uczniów. Początkowa kwota faktury 4042zł 
zostanie zrabatowana na poziomie 15%, płatność do  20 kwietnia 2018 roku. W związku z tą 
fakturą wywiązała się dyskusja  pomiędzy członkami RR. W wyniku wymiany zdań ustalono, że
faktury za dany rok szkolny mają spływać najpóźniej do  połowy sierpnia, co pozwoli uniknąć 
przekazywania zobowiązań na kolejne lata i kolejne Rady Rodziców.

3. W związku ze zbliżającym się końcem roku wywiązała się dyskusja na temat finansowania 
nagród dla wszystkich uczniów klas 1. W wyniku dyskusji ustalono że nagrody z funduszu RR 
będą przyznawane wg schematu stosowanego w poprzednich latach czyli dla uczniów 
wyróżniających się , natomiast nagrody dla wszystkich uczniów pozostają w gestii trójek 
klasowych.

4.  W związku z większą liczbą uczniów w naszej szkole w porównaniu z latami poprzednimi pan 
Dyrektor poddał do przemyślenia kwestię nagród na koniec roku – czy chcemy utrzymać 
jakość czy kwotę przekazywaną na nagrody. Po rozeznaniu ilości nagród zostanie podjęta 
decyzja co do środków wydatkowanych na ten cel przez RR.

5. Przewodniczący RR podsumował spotkanie z Krzysztofem Antkowiakiem – odbiór zarówno 
zaproszonego gościa jak i uczestniczących w spotkaniu uczniów bardzo pozytywny.

6. Padła propozycja aby wewnątrz RR stworzyć grupę odpowiedzialną za poszukiwania 
ciekawych ludzi na spotkania z uczniami. W trakcie rozmowy ustalono że na początek trzeba 
sprawdzić możliwości rodziców w klasach. Przedstawiciele zostali zobligowani do wysłania 
informacji do rodziców swoich klas.

7. W związku z pismem wysłanym do Straży Gminnej odnośnie ustawienia patrolu na przejściu 
dla pieszych dla dzieci uczących się przy ul. Konwaliowej, otrzymaliśmy pismo z odpowiedzią . 
Pismo w załączniku.



8. Przewodniczący RR zaproponował stworzenie w szkole „cichego pokoju”, gdzie uczniowie 
podczas przerwy będą mogli przebywać  w ciszy, w trakcie rozmowy Pan dyrektor 
zaproponował aby wykorzystać do tego celu pomieszczenia dawnego „Teatru na Palecie”. 
Pokój pilotażowo ma ruszyć po 1 kwietnia,  i być udostępniony w czasie przerwy obiadowej. 
Podobny pokój ma zostać uruchomiony na ul. Konwaliowej po godzinach lekcyjnych.

9. Pan Dyrektor nakreślił problem związany z używaniem przez uczniów E-papierosów. 

10. Skarbnik nakreśliła poziom realizacji składek na RR.

11. Przeprowadzona zostanie inwentaryzacja bluz polarowych, na kolejnym zebraniu RR zostanie 
podjęta decyzja co z nimi zrobić – bluzy zostały zakupione ale nie zostały kupione przez 
uczniów.

12. W klasach 7 pojawił się problem z lekturą okazało się że zadana pozycja jest niedostępna w  
bibliotece szkolnej i bibliotece publicznej. Decyzja Pana Dyrektora brakująca pozycja zostanie 
zakupiona.

13. Na następnej radzie Rodziców będą zbierane oferty producentów mundurków szkolnych.

14. Na kolejną Radę Rodziców temat do rozeznania to obiady serwowane w naszej szkole. 
Pojawiają się wątpliwości co do wielkości porcji, wątpliwości budzi również serwowanie wody
przegotowanej zamiast mineralnej.

15. Ustalono termin kolejnego spotkania Rady Rodziców na 17 kwietnia na godzinę 18.



Załącznik do punktu 7


