
PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY RODZICÓW

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

z dnia 09.01.2020 roku.

Prowadzący zebranie: Zofia Pucek – Mądry

Informacje przekazane na RR:

 odpowiedź negatywna na prośbę RR do Wójta  Gminy Suchy  Las  o  dodatkowe

godziny przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne,

 rodzice  sprawdzą  oferty  gastronomiczne  na  dostarczanie  obiadów  do  szkoły,

obecna firma wynajmuje kuchnię w SP2 i należy sprawdzić czas trwania umowy,

 omówienie balu ósmoklasisty – klasy ósme muszą się spotkać i ustalić szczegóły

balu,

 fotograf  w kolejnych latach będzie kontaktował się  bezpośrednio z  dyrekcją w

temacie wykonania zdjęć klasowych,

 RR będzie  finansować zdjęcie  klasowe dla  każdego dziecka.  W przyszłym roku

akcja  robienia  zdjęć  wyznaczona  została  również  na  czas  Świąt  Bożego

Narodzenia.

 w ramach Festiwalu Podróżniczego Śladami Marzeń można - jako szkoła - zgłosić

się do programu bezpłatnych prelekcji  podróżniczych, w ramach 4 tematów do

wyboru:

- Pura Vida – przyroda Ameryki Środkowej

- Azja Centralna – szlakiem byłych republik radzieckich 

- Hawaje – rajskie wyspy na Pacyfiku

- Kolumbijskie opowieści – miedzy Andami, a Amazonią.

Dyrekcja szkoły zapozna się z ofertą i dokona zgłoszenia szkoły do programu,

 pan dyrektor poinformował RR o zajęciach odbywających się na świetlicy przy ul.

Konwaliowej, zajęcia są urozmaicone, odbywa się również odrabianie lekcji i jest

czas na zabawę, jeśli  któryś z rodziców ma uwagi do pracy świetlicy, to nie ma

przeszkód, aby umówić spotkanie z konkretnym nauczycielem prowadzącym,



 prośba rodziców, aby dzieci odbywające zajęcia na basenie, po powrocie do szkoły

wychodziły trochę później na dwór w ramach kolejnych zajęć, a nie od razu po

basenie,

 zostaną  zorganizowane  zajęcia  z  pierwszej  pomocy  (szkolenie  z  fantomami)  i

pogadanki z toksykologiem,

 zostanie  zorganizowane  spotkanie  na  temat  bezpieczeństwa  w  internecie,  a

wnioski  ze  spotkań  z  dziećmi  zostaną  przedstawione  rodzicom  na  osobnym

spotkaniu,

 skarbnik  RR,  pan  Kiciński  przedstawił  wpływ  składki  na  RR  za  rok  szkolny

2019/2020.

Na tym posiedzenie Rady Rodziców zakończono.

Protokółowała: Przewodnicząca Rady Rodziców

Justyna Krawczyk Zofia Pucek - Mądry


