
PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY RODZICÓW

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

z dnia 26.09.2019 r.

Prowadzący zebranie: Zofia Pucek – Mądry

1. Rada Rodziców podjęła następujące uchwały:

 Uchwała w sprawie szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.
Prośba  rodzica  o  umieszczenie  w  misji  szkoły  kształtowania  postaw
obywatelskich.
Uchwała została podjęta 20 głosami za, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Na posiedzenie rady doszły dwie osoby.

 Uchwała w sprawie dni wolnych od nauki w roku szkolnym 2019/2020.
Ustalono dni wolne: 2 i 3.01.2020, 20 i 24.04.2020 oraz 12.06.2020
Uchwała została podjęta 22 głosami za, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

 Uchwała w sprawie składni na Radę Rodziców w kwocie 50 zł na rodzinę.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

2. Zajęcia dodatkowe.

Dyrektor  J.  Krajewski  poinformował  Radę  Rodziców,  że  wnioskowano do organu
prowadzącego o … godzin, a otrzymano 25 godzin na wszystkie zajęcia dodatkowe:
kółka  zainteresowań  i  pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczną.  Dyrekcja  szkoły
otrzymała informację od Wójta Gminy, że w tym roku szkolnym na zajęcia dodatkowe
dzieci  mogą uczęszczać  do stowarzyszeń otrzymujących dofinansowanie z budżetu
Gminy Suchy Las.

3. Wnioski rodziców do dyrekcji: 

 utworzenie w klasach VI na j. angielskim grup z „plusem”,

 przyjrzenie  się  konieczności  noszenia  przez  uczniów  jednocześnie  wszystkich
podręczników na lekcje – propozycja wykorzystanie e-podręczników (szafki dla
wszystkich uczniów zostaną dostarczone do szkoły 11 października br.),

 prośba o rozszerzenie spotkań dotyczących pierwszej pomocy na starsze roczniki
(nie tylko klasy II, klasy VIII mają tez zakres w ramach zajęć),



 wycieczki  klasowe  –  jest  zgoda  dyrekcji  na  jednodniowe  wyjazdy  oraz  kino
organizowane  w  CKiBP,  rodzice  dowiedzą  się  o  możliwości  zarezerwowania
teatru dla całej szkoły w wybranym jednym dniu dedykowanym sztuce,

 analiza systemu nagłośnienia i wołania dzieci w budynku przy ul. Konwaliowej –
będzie dokonana zmiana,

 apel, aby imprezy w obu budynkach szkoły odbywały się w tym samym dniu, 

 przy budynku szkoły przy ul. Konwaliowej mogą zaparkować tylko dwa pojazdy,
miejsca te na ogół zajmują nauczyciele – prośba, aby pozostawić te miejsca wolne
dla podjeżdżających aut odwożących dzieci do szkoły,

 dzieci  powinny  mieć  przerwy  na  dworze,  żeby  móc  również  w  tym  czasie
przewietrzyć klasy, jest taka możliwość w czasie długiej przerwy.
 

4. Cyberprzestępczość.  Pojawiła  się  propozycja  zorganizowania  spotkania  w  temacie
zagrożeń  wynikających  z  cyberprzestępczości.  Zajęcia  zostaną  zorganizowane  we
wszystkich  klasach  w  sposób  przystępny  dla  określonego  wieku  uczniów.  Po
spotkaniach  możliwe  będzie  spotkanie  z  rodzicami,  aby przekazać  spostrzeżenia  z
rozmów z dziećmi.

5. Sprawa  cmentarza  w  Chojnicy  i  zbiórka  zniczy.  Organizacja  przez  samorząd
uczniowski.

6. Propozycja wprowadzenia koszy na odpady plastikowe.
7. Zgłoszenie potrzeby dodatkowych elementów mundurka w postaci  cienkiej  bluzy i

informacja o zmniejszeniu się mundurków po praniu.
8. Pozytywna  opinia  rady  na  temat  funkcjonowania  na  terenie  szkoły  oddziału

harcerskiego.
9. Dyrektor J. Krajewski poinformował o wnioskach skierowanych do budżetu Gminy

Suchy Las na rok 2020 oraz przekazał informację o konferencji „Szkoła Ćwiczeń”,
która odbyła się w szkole z udziałem przedstawicieli kuratorium w dniu 26.09.2019
roku.

10. Termin kolejnego spotkania  Rady Rodziców wyznaczono na dzień 29.10.2019  na
godzinę 18.00.

Na tym posiedzenie Rady Rodziców zakończono.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Rodziców

Justyna Krawczyk Zofia Pucek - Mądry


