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

dnia 13 września 2018 roku

Prowadzący zebranie: przewodniczący Mikołaj Majchrzak,

W zebraniu uczestniczyło 40 członków Rady Rodziców. 

Na zaproszenie Rady Rodziców w zebraniu uczestniczył Dyrektor Jarosław Krajewski

Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1. 

Protokolant: Przemysław Kaszuba

Po powitaniu przez przewodniczącego Mikołaja Majchrzaka, głos zabrał Pan Dyrektor 
Jarosław Krajewski

Pan Dyrektor przedstawił w informację o pracach jakie trzeba było wykonać przez okres 
wakacyjny aby dostosować szkołę do zwiększonej liczby uczniów, min. : stworzenie nowych 
sal lekcyjnych w budynku przy ul Poziomkowej, jak również stworzenie sali lekcyjnej z 
pomieszczenia będącego świetlicą w budynku przy ul. Konwaliowej.

Plan modernizacji na najbliższe lata obejmuje przebudowę sali gimnastycznej, zainstalowanie 
we wszystkich klasach klimatyzatorów, uruchomienie dystrybutorów z wodą dla uczniów, jak 
również rozpisano projekt termomodernizacji budynku przy ul. Poziomkowej.

Podczas wystąpienia Pana Dyrektora wywiązała się dyskusja między innymi dotycząca wagi 
plecaków dzieci z klas 1-3. Padły 3 propozycje z sali jak odciążyć plecaki uczniów:

1. Podręczniki do nauki dzieci mają w domu a w szkole korzystają z podręczników 
multimedialnych, 

2. Wszystkie książki dzieci mają w domu i do szkoły zabierają tylko te podręczniki lub 
ćwiczenia które danego dnia będą potrzebne.

3. Dzieci w domu maja podręczniki a do szkoły zabierają tylko ksera poszczególnych 
ćwiczeń i tematów. 

W toku dalszej dyskusji pojawiły się kolejne pytania i propozycje ze strony członków Rady 
Rodziców. 

1. W związku z brakiem możliwości zapewnienia sali gimnastycznej wszystkim klasom, 
zaproponowano aby CK udostępniło salkę uczniom naszej szkoły gdzie będą mogły 
odbywać się zajęcia WF-u, Pan Dyrektor zobowiązał się sprawdzić czy jest taka 
możliwość .

2. Do Pana Dyrektora zostało skierowane pytanie odnośnie wymagań do egzaminu dla 
uczniów klas 8. Sprawa ma zostać rozpoznana a informacje przekazane na kolejnym 
zebraniu.

3. Prośba o zorganizowanie szafek na materiały w klasach w których takiego 
wyposażenie brakuje.



4.  Pytanie od rodziców uczniów 3 klasy gimnazjum o udostępnienie podręczników z klas
1 i 2 przed egzaminami gimnazjalnymi. 

5. Uczniowie klas 8 nie będą mieli dostępu zapewnionego przez szkołę, ponieważ 
podręczniki są aktualnie wykorzystywane przez uczniów klas 7. 

6. Przekazana została informacja o konkursach organizowanych przez Departament 
Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje będą kierowane bezpośrednio do 
nauczycieli.

7. Członkowie RR przekazali Panu Dyrektorowi informację na problemów z dostępem do 
Librusa. 

8. W związku z rosnącą liczbą uczniów w naszej szkole, zaproponowano aby zwiększona 
została liczba miejsc postojowych dla rowerów, aktualnie jest ich zdecydowanie za 
mało– wniosek zostanie złożony przez RR.

9. Do 30 września został przedłużony termin składania wniosków o bezpłatny transport 
uczniów na terenie gminy.

10. Prośba od rodziców o ograniczenie liczby sprawdzianów w tygodniu poniżej 5. W 
odpowiedzi Pan Dyrektor wyjaśnił że takie ograniczenie spowoduje że sprawdziany 
podsumowujące  etapy nauki będą się odbywały z 1 lub 2 miesięcznym opóźnieniem, 
co nie będzie korzystne dla uczniów.

11. Podczas pierwszego zebrania Rady Rodziców podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Rada Rodziców jednogłośnie przegłosowała przyjecie dni 2 listopada i 2 maja jako dni wolne

Uchwała nr 2

Stosunkiem głosów 39 za i 1 wstrzymujący się Rada Rodziców  pozytywnie zaopiniowała 
program profilaktyczno-wychowawczy.

Uchwała nr 3 

Rada Rodziców zagłosowała nad udostępnienie członkom Rady adresów mailowych. W 
wyniku głosowania nikt nie zagłosował za usunięciem swojego adresu z listy.

12. Podczas spotkania przewodniczący RR zaproponował aby w obrębie rady powołać 
grupy które będą wspierać zarząd RR. Propozycja aby wybrać po 3 rodziców z klas 1-2,
4-5, 8 i 3 gimnazjum.

13. Ze strony rodziców padła propozycja aby zorganizować spotkanie dla uczniów na 
temat skutków zażywania narkotyków.

14. Na koniec wyznaczony został termin kolejnego spotkania na 11 października.


