
PROTOKÓŁ Z  3 ZEBRANIA RADY RODZICÓW

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

z 15 listopada w 2018 roku 

Prowadzący zebranie Mikołaj Majchrzak 

W zebraniu uczestniczyło  22 członków  Rady Rodziców. Lista obecnych w załączniku nr 1. 

W zebraniu na zaproszenie przewodniczącego Rady Rodziców  uczestniczył  Pan Dyrektor Jarosław
Krajewski. 

Protokolant Agata Bergander 

1. Ponowienie prośby aby kontakt członków Rady następował tylko drogą mailową.
2. Skarbnik  RR  przedstawiła  poziom  wpłat  z  tytułu  ubezpieczenia.  Ostateczna  ilość

ubezpieczonych uczniów wynosi  732 dzieci.  30.012 zł  to  kwota,  która  wpłynęła  na  konto
Ubezpieczyciela.

3. Podziękowano osobom zaangażowanym w zawiezienie i zapalenie zniczy na cmentarzu.
4. Ustalono wstępne terminy prezentacji oferty firmy zajmującej się „Off Road-em”. Prezentacja

trwająca około godziny, dla klas czwartych i piątych. W dwóch różnych terminach.
5. Propozycja teatru „prowokacji” dla klas gimnazjalnych.
6. Zgłoszona  została  potrzeba  doradztwa  zawodowego  dla  klas  trzecich  gimnazjum  i  klas

ósmych.
7. Przypomnienie  zasad,  dotyczących  zwrotu  części  składek  na  Radę  Rodziców  –  minimalny

poziom wpłat 53%.
8. Propozycja  konkursu  świątecznego  na  najpiękniejszą  ozdobę  świąteczną.  W  związku  z

konkursem została wyłoniona komisja w składzie:
 Joanna Pągowska
 Anna Dulat – Cel
 Małgorzata Jankowska

Termin oddania prac 06.12.2018. Nagrody będą przyznawane w grupach:

Klasy 1-2 

Klasy 4-5,  

Klasy  7, 8, 3 gimnazjum

Uchwałą nr 5 przegłosowano jednogłośnie poziom nagród:

I miejsce 300 zł,  

II miejsce 200 zł,

III miejsce 100 zł.

9. Poruszono temat wydawania obiadów i poprawy organizacji.
10. Został  złożony  wniosek  (załącznik  nr  2)  złożony  przez  Agatę  Bergander  o  dofinasowanie

kosztów dojazdów klasy 2a na wykłady związane z projektem „Mały Medyk”.  Uchwałą nr 6
przegłosowano dofinansowanie dla w/w, w kwocie 250 zł.  13 osób głosowało za, 5 przeciw, 5
wstrzymało się od głosu.

11. Uchwałą nr 7, przegłosowano jednogłośnie, iż odbędą się dwa bale. Dla klas trzecich i osobno
dla ósmych. 



12. Propozycja spotkań autorskich z absolwentką naszej szkoły pisarką Anną Szafrańską. Uchwałą
nr 8, przegłosowano jednogłośnie iż przeznaczona zostanie na ten cel kwota 500 zł. 

13. Wolne wnioski, poruszone tematy:
 Szafki w salach,
 Sporne lekcje basenu w czwartych klasach,
 Lekcje wychowanie fizycznego na kręgielni,
 Propozycja zakupu peleryn dla pocztu sztandarowego,
 Rozmowa  o  konieczności  zakupu  nowego  Sztandaru  dla  szkoły   i  kwestie  jego

finansowania,
 Czy jest możliwe dołączenie do ubezpieczenia,
 Pytanie o możliwości zajęć z cyberprzemocy – kampania „Unicefu”,
 Sprawa przystosowania klas 1-3 do dzwonków na przerwę. 

Informacja od Pana Dyrektora, o planowanym przystąpieniu do programu „ Szkoła ćwiczeń”.

Na  zakończenie  spotkania  ustalono  termin  kolejnego  zebrania  Rady  Rodziców  na  13  grudnia  na
godzinę 18.00


