
PROTOKÓŁ Z  ZEBRANIA RADY RODZICÓW

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

z 10 września w 2020 roku

Prowadzący zebranie Zofia Pucek – Mądry

Protokolant Agata Bergander 

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele 34 z 38 oddziałów klasowych.

W zebraniu na zaproszenie  przewodniczącego Rady Rodziców uczestniczył  Pan Dyrektor  Jarosław
Krajewski. 

1. Przywitanie i przemowa Dyrektora, dyskusja z rodzicami:
 Informacja o konieczności akceptacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
 Informacje na temat logistyki i pracy oddziałów w obu budynkach szkoły.
 Informacja o procedurach bezpieczeństwa w trakcie epidemii Covid-19

2. Propozycja  jednego  z  rodziców  dotycząca  konkursu  w  ramach,  którego  Fundacja  KPMG
wypożyczy na cały rok szkolny 300 nowych laptopów z opłaconym dostępem do internetu.

3. Podsumowanie wydatków z zeszłego roku i przedstawienie stanu finansów.
4. UCHWAŁA  NR  1 –  uchwalono  składkę  na  Radę  Rodziców  na  rok  szkolny  2020/2021  w

wysokości 50zł na rodzinę, niezależnie od ilości dzieci uczęszczających do szkoły.
5. Informacja na jakie cele przeznaczane są pieniądze z tychże składek.
6. Informacja o ubezpieczeniu.
7. Ustalenia  dotyczące  uroczystości  klasowych,  konieczne  słodycze  czy  upominki  można

przynosić kilka dni wcześniej do Gabinetu Dyrektora celem kwarantanny.
8. Uczniowie, którzy przez dłuższy czas nie mogą uczęszczać do szkoły np. z powodu choroby,

mogą wystąpić o nauczanie indywidualne, które może być również realizowane zdalnie.
9. Uczniowie nieuczęszczający na religię:  na czas lekcji  udają się do świetlicy.  Rodzice dzieci

zainteresowanych lekcją etyki składają deklarację do sekretariatu.
10. Pod koniec października planowana korekta planu lekcji.
11. Prośba o dodatkową opiekę na dziećmi podczas szatni na basenie.
12. UCHWAŁA  NR  2 –  uchwalono  wysokość  składki  na  Radę  Rodziców  na  poziomie  60%,

konieczną do korzystania z dofinansowanych imprez.
13. Trzech członków prezydium rady zrezygnowało z pełnienia swoich funkcji:

 Zofia Pucek – Mądry, 
 Wojciech Kiciński, 
 Katarzyna Strańczyk

14. UCHWAŁA NR 3 – wybrano jednogłośnie nowego przewodniczącego – Jarosława Konopkę.
15. UCHWAŁA NR 4 – wybrano jednogłośnie nowego skarbnika  - Szymona Chojnackiego.
16. UCHWAŁA NR 5 – wybrano jednogłośnie nowego sekretarza  - Agnieszkę Widło.
17. Dwóch zastępców przewodniczącego pozostało na swoich stanowiskach.

Termin kolejnego spotkania ustalono na 24 września 2020 na godz. 18.00


