
PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY RODZICÓW 21.03.2019

W zebraniu wzięło udział 25 przedstawicieli reprezentujących 31 klas, zaproszony gość pan  Dyrektor 
Krajewski.

Prowadzący Spotkanie Mikołaj Majchrzak

Protokolant Przemysław Kaszuba

1.Spotkanie otworzył przewodniczący RR gratulując Panu Dyrektorowi wyboru na kolejną kadencję. 

2. Przewodniczący zdał relację ze spotkań z Panem Jakubem Rybickim jakie odbyły się w ostatnim 
czasie dla różnych klas w naszej szkole.

3. Uchwała nr 10 jednogłośnie przegłosowano wydatkowanie kwoty 3,5tys zł na zorganizowanie 
wyjścia lub spotkania dla klas 1-2.

4. W ramach organizacji spotkania dla klas 1-2 zaproponowano Małą Akademię Jazzu, termin 9 maja. 
Jako inną imprezę zaproponowano wyjazd do PPNT w Poznaniu na zajęcia dla dzieci w Laboratorium 
Wyobraźni. Ze względów logistycznych trzeba sprawdzić czy jest możliwość zorganizowania zajęć w 
szkole.

5. Prezydium RR przekazało informację o wysokości dofinansowania balu: 

gimnazjum 4000zł

klasy ósme 2000zł 

6. Aby uniknąć problemów z „ponadwymiarowymi” butelkami z wodą jakie uczniowie mogą przynieść
na egzaminy zadecydowano że woda zostanie zabezpieczona ze strony szkoły ( sponsor zewnętrzny).

7. Członkowie RR za proponowali aby z okazji Dnia Ziemi ogłosić w szkole konkurs pro-ekologiczny. 
Sugestia pana Dyrektora aby skupić się na zanieczyszczeniu światłem i hałasem.

8. W ramach konkursu „Jak uratować świat przed śmieciami” rada rodziców przegłosowała 
następujące kategorie wiekowe oraz kwoty nagród:

I grupa klasy 1-2

II grupa klasy 4-5

III grupa klasy 7,8 i 3 gimnazjum

We wszystkich kategoriach przyznane zostaną następujące nagrody:

Miejsce I 800zł

Miejsce II 500zł

Miejsce III 300zł



9. Uchwała nr 11 Rada Rodziców przegłosowała stosunkiem 30 głosów za przy 1 przeciw 
wydatkowanie pieniędzy na nagrody w konkursie Jak uratować świat przed śmieciami.

10.Kolejna propozycja z grona członków RR aby w ramach dbałości o środowisko i zmniejszenia ilości 
generowanych odpadów, na imprezy klasowe zaproszeni goście przynosili np.: własne kubki, 
talerzyki- pozwoli to na wyeliminowanie naczyń jednorazowych.

12. Ustalono kolejny termin spotkania RR na 25 kwietnia  godzina 18.


