
 Lublin, dnia 31 maja 2011 r.

Egz.Nr........

Protokół Nr 11

zebrania Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowowej Nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie

z dnia 31 maja 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK 

W zebraniu uczestniczyło: 15 osób, co stanowi quorum w 28-osobowej Radzie 
(zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

2. Wystapienie p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej.

3. Ubezpieczenie NNW – omówienie warunków ubezpieczenie poszczególnych 

Towarzystw Ubezpieczeniowych.

4. Rozpatrzenie  pism,  które  wpłynęły  do  Rady  Rodziców  celem 

dofinansowania.

Ad. 1

Odczytanie  protokołu  z  poprzedniego  zebrania  i  przekazanie  go  Przewodniczącemu.  Protokół 
przyjęto jednogłośnie.

Ad.2

Dyrektor mgr Teresa Ewa Jezierska podziękowała przedstawicielom Rady Rodziców za poparcie 
jej  kandydatury  na  stanowisko  dyrektora  szkoły  na  kolejne  5  lat.  Pani  dyrektor  przekazała 
zebranym informacje dotyczące wprowadzenia w szkole planu działań  w zakresie podnoszenia 
efektów nauczania. Program obejmuje dwa obszary:  1. Szkoła i nauczyciel, 2. Rodzice, dyrektor 
szczegółowo omówiła działania, które zostaną podjęte w ramach programu. Celem nadrzędnym 
jest podniesienie efektów dydaktycznych. Program wprowadzany będzie w latach 2011 – 2014. 
Uruchomiona zostanie druga świetlica  szkolna,  składająca się z dwóch pomieszczeń,  jedno ma 
służyć do odpoczynku i zabawy, drugie będzie miejscem, w którym uczniowie odrabiają lekcje i 
uczą się. Wykonano projekt na budowę wielofunkcyjnego boiska, wybudowany również będzie w 
ramach programu Radosna Szkoła plac zabaw dla najmłodszych uczniów z I etapu edukacji.

Ad. 3

Rada Rodziców wysłała zapytania  do Towarzystw Ubezpieczeniowych w celu zapoznania się z ich 
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ofertami. W odpowiedzi wpłynęło 8 ofert od PZU, UNIQA, GENERALI, NAU, TUW, ALLIANZ, 
SIGNAL  i  DUNA.  Omówiono  warunki  ubezpieczenia  poszczególnych  Towarzystw:  sumy 
ubezpieczenia i warianty ubezpieczenia. Po przeanalizowaniu warunków ubezpieczenia wybrano 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz, które jako jedyne oferowało dodatkowy pakiet Assistance, 
składka ubezpieczenia 35 zł, kwota ubezpieczenia 9000 zł.

Ad. 4

Do Rady Rodziców wpłynęły pisma celem dofinansowania.

Pismo od p. dyrektor mgr Teresy Ewy Jezierskiej w sprawie dofinansowania wyposażenia świetlicy 
szkolnej – zakup dywanu 700 zł, zakup regału na tornistry 527 zł. Rada Rodziców wyraziła zgodę 
na dofinansowanie.

Dwa  pisma  od  nauczycieli  wychowania  fizycznego,  pierwsze  dotyczące  zakupu  piłek, 
wnioskowana  kwota  dofinansowania  120  zł,  drugie  pismo  odnośnie  pokrycia  składki 
członkowskiej  Szkolnego Związku  Sportowego kwota  dofinansowania  350 zł.  Rada  Rodziców 
wyraziła zgodę na dofinansowanie.

Pismo od wychowawcy kl. IV c, p. Wojciecha Kusio z prośbą o sfinansowanie zakupu do sali 
historycznej kolekcji DVD "Był sobie człowiek" wnioskowana kwota 100 zł, a także zakupu 10 
atlasów  historycznych,  cena  takiego  kompletu  343  zł.  Rada  Rodziców  wyraziła  zgodę  na 
dofinansowanie.

Ustalenie terminu kolejnego zebrania.

Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte. 

Załączników 1 na 1 str.

Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.  

SEKRETARZ

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


