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

15 maja 2018 roku

Prowadzący zebranie: Mikołaj Majchrzak,

W zebraniu uczestniczyło 15 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 13. Uchwałą Rady Rodziców jednogłośnie wybrano Firmę AIG jako 
ubezpieczyciela na rok 2018/2019.

2. Uchwała numer 14. Większością głosów ustalono poziom 53% wpłat na konto Rady Rodziców
jako minimalny próg realizacji, upoważniający klasy do odbiory 10% zwrotu z wpłaconej 
kwoty. Za  głosowało 13, przeciw głosowały 2 osoby, wstrzymujących się 0.

3. Uchwała numer 15. Jednogłośnie przegłosowano kwotę 3000 zł jako dopłatę dla klas 3 
gimnazjum na dofinansowanie Balu Gimnazjalnego.

4. W związku z ogłoszoną wcześniej informacją o poszukiwaniu firm szyjących mundurki szkolne,
nie wpłynęła do Rady Rodziców oferta od innych firm niż aktualnie realizująca zamówienia.

5. W związku z wyborem ubezpieczyciela na rok 2018/2019 firma AIG przedstawiła następujące 
warunki:

- w cenie ubezpieczenia szkoła otrzymuje darmowy dostęp do Librusa, 

- suma ubezpieczenia wzrasta do 14tys zł

- 90% wpłat powoduje automatyczne objęcie ubezpieczeniem wszystkich uczniów naszej 
szkoły.

- składka na rok 2018/2019 wynosi 41 zł.

6. W trakcie dyskusji na temat ubezpieczenia ustalono, że odpowiedzialni za zbiórkę pieniędzy 
będą skarbnicy trójek klasowych, którzy zebrane kwoty będą przekazywać  skarbnikowi RR. W
związku z tym Przewodniczący RR przekaże pismo w tej sprawie do odczytania na zebraniach 
klasowych.

7. Podczas spotkania poruszono temat zwrotu i ewentualnego odkupienia zniszczonych 
podręczników. Informacje zostaną przekazane przez Dyrekcje szkoły.

8. W związku z Dniem Sportu informacje zostaną w późniejszym terminie przekazane przez 
Dyrekcję szkoły.

9. Ze strony P. Dyrektora została zakomunikowana prośba o wpłatę pieniędzy na Erazmusa.

10. W czerwcu odbędzie się zaplanowany wcześniej koncert dla klas 4 i części starszych  w 
Centrum Kultury. Koncert zostanie zagrany prze z Big Band ze szkoły muzycznej.



11. W związku z kontrowersjami odnośnie szczepień przeciwko HPV głos zabrał Pan Dyrektor i 
wyjaśnił że szkoła nie jest organizatorem akcji, tylko Gmina. Szkoła udostępnia jedynie salę do
przeprowadzenia akcji.

12. Kolejne zebranie Rady Rodziców zostało zaplanowane na 5 czerwca na godzinę 18.


