
 

PROTOKÓŁ Z  2 ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie 

z 11 października w 2018 roku 

Prowadzący zebranie Mikołaj Majchrzak 

W zebraniu uczestniczyło  29 członków  Rady Rodziców. Lista obecnych w załączniku nr 1. 

W zebraniu na zaproszenie przewodniczącego Rady Rodziców  uczestniczył  Pan Dyrektor Jarosław 

Krajewski. 

Protokolant  Przemysław Kaszuba 

1. Skarbnik RR przedstawiła stan finansów oraz poziom wpłat z tytułu ubezpieczenia. Aktualnie 

poziom realizacji składek na ubezpieczenie to 84%, a składek na RR 62%.  

2. Przewodniczący RR zaproponował ogłoszenie konkursu dla uczniów naszej szkoły , której 

myślą przewodnią ma być Polska za 100 lat. Forma artystyczna jest dowolna. Udział w 

konkursie biorą całe klasy. W związku z konkursem została wyłoniona komisja obejmująca 

rodziców z  każdego przedziału konkursowego w składzie: 

Agata Bergander 

Karolina Tokłowicz-Wandachowicz 

Halina Sobczak-Kempara 

Alicja Nowak 

Mikołaj Majchrzak 

3.  Ogłoszenie wyników przed świętami Bożego Narodzenia. 

4. Uchwała nr 4 większością głosów w stosunku 27 za , 2 przeciw, przyjęto kwoty nagród 

finansowych w konkursie Polska 2118 

I miejsce 800zł,  

II miejsce 500zł 

III miejsce 300zl 

Nagrody będą przyznawane w następujących grupach:  

Klasy 1-2 

Klasy 4-5,  

Klasy  7, 8, 3 gimnazjum 



5. Na spotkaniu zaprezentowana została przez zewnętrzną firmę oferta „Offroadowych” 

wyjazdów rodzinnych, oraz oferta teatru jednego aktora. 

6. Głos zabrał Pan Dyrektor i poinformował o następujących ustaleniach: 

-  nasza szkoła została wytypowana przez OKE (Okręgową Komisję Egzaminacyjną), do 

przeprowadzenia próbnego egzaminu dla uczniów klas 8. Egzamin odbędzie się w  dniach 

10,11,12 grudnia; 

-  w związku z powracającym problemem wagi plecaków uczniów młodszych klas, 

wprowadzony zostanie testowo system  w którym uczniowie w szkole korzystać będą z 

podręcznika papierowego podczas zajęć szkolnych i z podręcznika elektronicznego w domu; 

-  na przyszły rok planowane jest postawienie około 300 szafek dla uczniów; 

- na przyszły rok planowane jest  zamontowanie klimatyzatorów w klasach – po otrzymaniu 

aprobaty  ze strony Rady Gminy i Pana Wójta; 

       7. Członkowie RR zaproponowali aby wzorem roku ubiegłego Samorząd Szkolny przeprowadził 

zbiórkę zniczy wśród uczniów naszej szkoły.  

Na zakończenie spotkania ustalono termin kolejnego zebrania Rady Rodziców na  15 listopada na 

godzinę 18. 

 

 

  

 

 

 

 


