
Protokół Nr 10
 z zebrania Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka
 w Lublinie  

 z dnia 18 czerwca 2013 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Abramczyk

W zebraniu uczestniczyło 21 delegatów klasowych, co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
( zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał) 

Porządek obrad:

1. Podsumowanie akcji zbiórki makulatury.

2. Ubezpieczenie NNW uczniów na nowy rok szkolny 2013/2014.

3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

- pismo od pedagoga szkolnego pani Grażyny Szalast,

- pismo od pań Haliny Marcinkowskiej, Anny Gap-Mydlak i Danuty Kurdziałek ,

- pismo od pani Renaty Kasprzak,

- pismo od pani Moniki Olszewskiej.

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

5. Podziękowania dla delegatów klasowych za pracę w Radzie Rodziców..

Ad.1
Tegoroczną akcję zbiórki makulatury wygrała klasa II c wynikiem ponad 83 kg w przeliczeniu na 
jednego ucznia. Drugie miejsce zajęła klasa II b - 82 kg/ucznia Na trzecim miejscu uplasowała się 
klasa I b. Jej uczniowie uzbierali 67 kg/ucznia. Łącznie w całej akcji uzbierano ponad 11 ton 
makulatury.    

Ad.2
Rada Rodziców poprosiła Towarzystwa Ubezpieczeniowe o przedstawienie oferty na ubezpieczenie 
uczniów w roku szkolnym 2013/2014. Wpłynęło 4 oferty z towarzystw ubezpieczeniowych: 
ALLIANZ, POLISY ŻYCIE, COMPENSY oraz WARTY. Omówiono warunki ubezpieczenia 
poszczególnych oferentów: sumy ubezpieczenia + warianty ubezpieczenia. Po przeanalizowaniu 
warunków ubezpieczenia, większością głosów, wybrano Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
COMPENSA, które przy sumie ubezpieczenia 10 000 zaoferowało składkę w wysokości 35 zł.

Ad.3
Do Rady Rodziców wpłynęły pisma z prośbą o dofinansowanie:



- pismo od pedagoga szkolnego pani Grażyny Szalast o dofinansowanie obiadów w miesiącu 
czerwcu 2013 dla grupy 20 uczniów -  kwota 60 zł - dofinansowanie zostało przyznane,

- pismo pań Haliny Marcinkowskiej, Anny Gap-Mydlak i Danuty Kurdziałek o zakup tonera do 
urządzenia wielofunkcyjnego HP LJ M1132MFP, do wydruku świadectw na zakończenie roku 
szkolnego - wyrażono zgodę - sekretarz  RR zastała zobowiązana do dostarczenia tonera,

- pismo od pani Renaty Kasprzak o przydział środków pieniężnych w wysokości około 200 zł na 
wykończenie oraz zakup dekoracji sali gimnastycznej na uroczyste zakończenie klas VI - przyznano 
210 zł,

- pismo z zebrania lutowego, od pani Moniki Olszewskiej, wychowawczyni klasy IV c o 
dofinansowanie w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na zakup farby do pomalowania sali nr 11 - 
przyznano 200 zł,

Ad.4
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu – protokół 
został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5.
Na zakończenie zebrania przewodniczący Tomasz Abramczyk podziękował wszystkim delegatom 
za pracę w Radzie Rodziców w kończącym sie roku szkolnym 2012/2013.

Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte.

            SEKRETARZ

       Małgorzata Krajewska

Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 – a/a
Egz. Nr 2 – Dyrektor SP 32


