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

dnia 13 grudnia 2018 roku

Prowadzący zebranie: przewodniczący Mikołaj Majchrzak,

W zebraniu uczestniczyło 25 członków Rady Rodziców. 

Na zaproszenie Rady Rodziców w zebraniu uczestniczył Dyrektor Jarosław Krajewski

Lista uczestników zebrania stanowi załącznik nr 1. 

Protokolant: Przemysław Kaszuba

1. Zebranie rozpoczęło się od przekazania przez skarbnika informacji na temat 
aktualnego poziomu wpłat  na Radę Rodziców.

2. Klasa 1E złożyła wniosek na dofinansowanie zakupu instrumentów. Głos w tej 
sprawie zabrał Pan Dyrektor i przejął temat zakupu instrumentów dla klasy.

3. 20 lutego odbędzie się w szkole przedstawienie plus warsztaty dla klas 
gimnazjalnych. Koszt 2000 wydatkowany z konta Rady Rodziców.

4. Uchwała nr 9 w sprawie akceptacji wydatków w kwocie 2000 zł na pokrycie 
kosztu teatru i warsztatów dla klas gimnazjalnych – przegłosowano jednogłośnie 
wydatkowanie powyższej kwoty.

5. Komisja konkursowa ogłosiła wyniki konkursu na ozdobę świąteczną:

W klasach 1-3 

pierwsze miejsce klasa 1E

drugie miejsce klasa 2A

trzecie miejsce klasa 2D

W klasach 4-6 

1 miejsce klasa 4C

2 miejsce klasa 4B

3 miejsce równorzędne klasy: 4H, 5A, 4E

W klasach starszych nagród nie przyznano.

6. Od członków Rady Rodziców wpłynęły propozycje zajęć dla uczniów naszej szkoły:

- Heveliusz rozbudzanie umiejętności ścisłych, 

- stowarzyszenie zajmujące się uwrażliwianiem młodzieży na potrzeby i 
ograniczenia osób w wieku podeszłym – do przedyskutowania na kolejnym 
spotkaniu RR

- Tomasz Dolski skrzypek grający na skrzypcach elektrycznych – opcja płatnego 
koncertu dla szkoły



7. Wolne wnioski:

W związku z konsultacjami dla rodziców prośba o ograniczenie limitu czasu na 
pojedyncze spotkania – czas ma być regulowany co 5 minut dzwonkiem szkolnym

- zgłoszono nieograniczony dostęp dzieci do internetu podczas zajęć szkolnych z 
informatyki – w opinii rodziców dzieci korzystają z internetu do grania w sieci,

-  w jednej z klas podczas sprawdzianu z informatyki dzieci nie miały dostępu do 
internetu, co uniemożliwiło wykonanie pewnych działań, co nie zostało 
uwzględnione przy ocenianiu prac, 

- zgłoszono możliwość zaproszenia do szkoły na spotkanie Pani Iwony Guzowskiej,
spotkanie może odbyć się najwcześniej w lutym, 

- podniesiono temat bezpieczeństwa w szkole i możliwości wejścia na teren szkoły
osób postronnych, Pan Dyrektor zasugerował zamontowanie w drzwiach 
elektromagnesu,

- prośba Pana Dyrektora o przemyślenie sprawy wprowadzenia normalnych 45 
minutowych cykli lekcyjnych w klasach na ulicy Konwaliowej, 

- OKE pozytywnie wypowiedziało się na temat sposobu przeprowadzenia 
egzaminu próbnego w klasach 8.

8. Ustalono termin kolejnego spotkania Rady Rodziców na 07.02 na godzinę 18.


