
Protokół Nr 3

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

 w Lublinie  
 z dnia 20 listopada 2012 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Abramczyk

W zebraniu uczestniczyło: 19 osób co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
( zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

2. Stan wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2012/2013.

3. Akcja „Głodny Uczeń”.

4. Wznowienie akcji zbiórki makulatury.

5. Zatwierdzenie budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2012/2013.

6. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

- pismo od klasy Id,

- pismo od klasy Ic.

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

Ad.2
Przewodniczący Tomasz Abramczyk przestawił zestawienie ile osób z poszczególnych klas 
dokonało dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym. Poprosił 
przedstawicieli klas o monitowanie wpłat na zebraniach klasowych.

Ad.3
Skarbnik zbierała koperty z wpłatami z poszczególnych klas na akcję „Głodny Uczeń”. 
Poinformowała wszystkich zebranych, że w bieżącym roku szkolnym wszyscy potrzebujący 
uczniowie mają zapewnione obiady w szkole: dofinansowania do obiadów podjął się CARITAS, 
Opieka Społeczna oraz prywatny darczyńca. W związku z powyższym postanowiono zebrane 
pieniądze przeznaczyć na paczki żywieniowe dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej 
szkoły. Kwota zebranych pieniędzy zostanie podana na zebraniu grudniowym Rady Rodziców.



Ad.4.
Na zebraniu zapadła decyzja o wznowieniu corocznej akcji zbiórki makulatury przez Radę 
Rodziców. Akcja ma trwać do końca maja 2013 roku i tak jak w latach ubiegłych wyłoni trzy 
zwycięskie klasy. Ustalono dwa pierwsze terminy zbiórki na 10.12.- 14.12.2012 rok i 04.02.2013 
-08.02.2013 r.

Ad.5.
Członek prezydium Magdalena Zwolan rozdała uczestnikom plan budżetu Rady Rodziców na rok 
szkolny 2012/2013 oraz objaśniła znaczenie poszczególnych pozycji . Po dokonaniu kilku 
poprawek budżet został zatwierdzony: 18 osób opowiedziało się za , 1 osoba wstrzymała się od 
głosu.

Ad.6.
Do Rady Rodziców wpłynęły pisma z prośba o dofinansowanie:

- pismo od klasy Id o dofinansowanie wymiany mebli w sali nr 19 –wnioskowano o 500 zł i taka 
kwota została klasie przyznana,

-  pismo od klasy Ic o sfinansowanie zakupu rolet okiennych w sali nr 12 – poproszono 
przedstawiciela tej klasy o rozeznanie się w cenach i przyznano 300 zł.

Wyznaczenie kolejnego terminu spotkania na 11.12.2012 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


