
PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY RODZICÓW
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

z dnia 29.10.2019 roku.

Prowadzący zebranie: Zofia Pucek – Mądry

Uzgodniono następujące tematy:
 spotkanie z toksykologiem dla klas 6 i 7 – 8, termin zostanie dostosowany do zajęć

szkolnych,
 poidło szkolne – temat źródła zostanie rozpoznany po skontaktowaniu się z firmą

Aquanet,
 odbędzie się konkurs ekonomiczny, zgłoszenia szkół do 27.11. br.,
 za  sprawdzian,  w którym  uczeń nie  uczestniczył  nie  może  on  otrzymać oceny

niedostatecznej, wyznaczony jest termin na napisanie zaległego sprawdzianu,
 podręczniki „plus” z j. angielskiego – był to świadomy wybór związany z testami,

które dzieci będą pisać na zakończenie kl. 8,
 roszady, które nastąpią w momencie pojawienia się klas dwujęzycznych związane

będą  z  oddziałami  tworzonymi  na  nowo,  poprzedzone  to  będzie  testami
kompetencyjnymi,

 kino zorganizowane w CKiBP (kino objazdowe) – szkoła może zaproponować tytuł
filmu, który zostanie wyświetlony dla uczniów,

 możliwe  jest  zorganizowanie  przedstawienia  teatralnego  w  CKiBP  w  ramach
oferty świątecznej,

 propozycja  zdjęć  klasowych  –  prośba  do  rodziców  o  zgłaszanie  ofert  firm
fotograficznych,

 konkurs  na  najładniejszą  gazetkę  klasową  o  tematyce:  „11  Listopada”  oraz
spotkanie z samorządem uczniowskim celem wysłuchania propozycji uczniów.

Informacje od p. Dyrektora:
 z  zapotrzebowania  na  dodatkowe  godziny  (szkoła  wnioskowała  o  42  godziny)

szkoła otrzymała 25 na kółka zainteresowań, godzin dyrektorskich jest 41. Zostały
one rozplanowane dla kl.  7 – 8, dla klas 4 – 6 nie starczyło godzin, mamy 800
uczniów i  25  godzin,  dla  porównania  inne  szkoły  z  300 uczniami  otrzymały  20
godzin -  Rada Rodziców postanowiła zaprosić  na kolejne spotkanie Kierownika
Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy Suchy Las,

 odbyła się zbiórka zniczy, 
 odbędą się spotkania związane z cyberprzestępczością,
 przerwy lekcyjne w budynku szkoły przy ul. Konwaliowej zostały dostosowane do

potrzeb dzieci,
 zostaną zorganizowane pojemniki na segregację odpadów,
 mundurki – zgłoszono potrzebę cieńszego materiału,
 hałas w szkole należy zgłaszać wychowawcom,
 zbiórka nakrętek organizowana jest tylko i wyłącznie przez samorząd uczniowski,



 prośba rodziców o informację, czy coś będzie się dniało w świetlicy szkolnej przy
ul. Konwaliowej – w roku ubiegłym były zajęcia, obecnie nic się nie dzieje.

Wyznaczono termin kolejnego spotkania RR na dzień 26.11.2019, godz. 18.00.

Na tym posiedzenie Rady Rodziców zakończono.

Protokółowała: Przewodnicząca Rady Rodziców

Justyna Krawczyk Zofia Pucek - Mądry


