
Protokół Nr 2

 z zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka

 w Lublinie  
 z dnia 16 października 2012 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Abramczyk

W zebraniu uczestniczyło: 18 osób co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
( zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

2. Omówienie pierwszej zbiórki makulatury w ramach akcji „HURRA 
MAKULATURA-KSIĄŻKI DO BIBLIOTEK”.

3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

- pismo od pani dyrektor Bożeny Kuleszy,

- pismo od nauczycieli WF,

- pismo od pani dyrektor Marii Lorenc,

- pismo od nauczycielek I etapu edukacyjnego,

- pismo od pani Elżbiety Piechnik.

Ad.1
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół 
przyjęto jednogłośnie.

Ad.2
Grzegorz Michalski przedstawił przebieg zbiórki makulatury w dniu 01.10.2012 r. Poinformował 
również delegatów, że w terminie do 15.11.2012 r planowane są jeszcze 2 terminy zbiórki.

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

- pismo od pani dyrektor Bożeny Kuleszy o zakup 2 radiomagnetofonów dla dzieci z klas I-III – 
jeden z delegatów zajął się wyceną i zakupem sprzętu,

-  pismo od nauczycieli WF z prośbą o sfinansowanie zakupu 150 biletów dla uczniów 
reprezentujących szkołę w zawodach sportowych – przyznano 240 zł,



- pismo od pani dyrektor Marii Lorenc z prośbą o możliwość wpłacenia na konto rady kwoty do 
przekazania wydawnictwu na zakup arkuszy egzaminu próbnego szóstoklasistów - wyrażono 
zgodę,

- pismo od nauczycielek I etapu edukacyjnego o sfinansowanie zakupu materiałów plastycznych na 
udekorowanie sali gimnastycznej na „Zabawy Jesienne” – przyznano 100 zł,

- pismo od pani Elżbiety Piechnik o dofinansowanie oprawy prac plastycznych uczniów klas I-III, 
które zostaną wystawione w DDK „Bronowice” – przyznano 80 zł.

Delegat klasy I d wystąpił z zapytaniem czy jest możliwość uzyskania pomocy finansowej na 
wymianę mebli w Sali nr 19 – poproszono delegata o wystosowanie pisma do Rady Rodziców i 
dostarczenie go na kolejne zebranie.

Wyznaczenie kolejnego terminu spotkania na 20.11.2012 rok. 

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


