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

dnia 17 kwietnia 2018 roku

Prowadzący zebranie: Agata Bergander,

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. W związku z planowanym zakupem mundurków szkolnych na rok 2019/2020 Przewodniczący 
RR zaproponował utworzenie grupy roboczej która będzie zajmowała się weryfikacją 
składanych ofert. Ostateczny termin składania ofert wyznaczony został na 10 maja.

2. W związku z propozycją z poprzedniego spotkania odnośnie „cichego pokoju” głos zabrał Pan 
Dyrektor i przedstawił aktualny postęp prac  w tym temacie. W budynku nr 2 na ul. 
Konwaliowej taki pokój już funkcjonuje, natomiast w budynku głównym ma ruszyć po 
majowym weekendzie.

3. W związku z postawionym na ostatnim zebraniu problemem z obiadami przeprowadzono 
rozmowy z  uczniami, wg opinii zainteresowanych obiady są dobre, po sprawdzeniu posiłków 
okazały się również zgodne z normą, co do problemu podawania do posiłków wody 
przegotowanej, otrzymaliśmy informację, że zmiany w tym zakresie nie będzie i nie zostanie 
wprowadzona woda mineralna butelkowana.

4. Nie udało się przeprowadzić inwentaryzacji bluz polarowych. Przy najbliższym dogodnym 
terminie inwentaryzacja zostanie dokończona.

5. 26-27 kwietnia w szkole odbędzie się Dzień Tańca. W związku z planowaną imprezą 
poszukiwani są tancerze, osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do przewodniczącego RR.

6. Do reprezentantów  klas dotarła informacja od uczniów o brakach papieru toaletowego w 
toaletach. Pan Dyrektor wyjaśnił na czym polega problem z dozowaniem papieru.

7. 26 kwietnia odbędzie się spotkanie z Panią Iloną Mądrą dla klas 4

8. Pojawiła się propozycja ze strony reprezentantów klas aby przeprowadzić spotkanie z osobą 
promującą gwarę poznańską. Temat nie został jednogłośnie zaakceptowany, wymaga 
przedyskutowania.

9. Pojawił się głos ze strony rodziców o przeładowaniu dzieci nauką i pytanie czy dzieci muszą 
dostawać do domu zadania domowe. Głos zabrał Pan Dyrektor, wyjaśniając  jaka jest idea 
prac domowych, jednocześnie informując , że nauczyciele w naszej szkole nie zrezygnują z 
zadawania prac domowych.

10. Termin kolejnego spotkania Rady Rodziców został ustalony na 15 maja.


