
Protokół Nr 4
 z zebrania Rady Rodziców

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

 z dnia 11 grudnia 2012 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Abramczyk

W zebraniu uczestniczyło: 17 osób co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
( zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

2. Podsumowanie akcji „HURRA MAKULATURA-KSIĄŻKI DO BIBLIOTEK”.

3. Omówienie pism złożonych przez Radę Rodziców do Dyrekcji szkoły.

4. Podsumowanie akcji „Głodny Uczeń”.

5. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

- pismo od pani Pauliny Pelczarskiej,

- pismo od pani Ligii Bogusz,

- pismo od pani Danuty Wartacz,

- pismo od pani Marty Szacoń,

- pismo od pań ze świetlicy szkolnej,

- pismo od pani Haliny Marcinkowskiej i Anny Gap-Mydlak,

- pismo od pana Artura Kucińskiego,

- pismo od pani dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej.

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

Ad.2
Panie z biblioteki szkolnej opowiedziały o przebiegu tegorocznej akcji „HURRA MAKULATURA- 
KSIĄŻKI DO BIBLIOTEK”. Podczas akcji udało zebrać się 17 ton makulatury na łączną kwotę 
5220 zł, co dało naszej szkole III miejsce wśród szkół lubelskich. Za uzyskane pieniądze zakupiono 
393 książki do biblioteki szkolnej.

Ad.3



Przewodniczący Tomasz Abramczyk zapoznał obecnych delegatów z treścią 3  pism jakie Rada 
Rodziców złożyła do Dyrekcji szkoły:
- pismo w sprawie dyżurów pełnionych przez nauczycieli na korytarzach szkolnych,
- pismo z zapytaniem o planowane na terenie szkoły zajęcia dla uczniów podczas ferii zimowych w 
lutym 2013 r.,
- pismo w sprawie zbiórki wartościowych przedmiotów uczniów przed lekcjami WF.

Przekazał również delegatom ustną odpowiedź dyrekcji na poruszane zagadnienia.

 Ad.4.
Skarbnik RR poinformowała zebranych, że w akcji „Głodny Uczeń” uzbierano 1504,04 zł (brak 
wpłat z 2 klas). Cześć z zebranych pieniędzy została przeznaczona na sfinansowanie obiadów 1 
ucznia, zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla trójki dzieci z naszej szkoły znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji życiowo-materialnej oraz na zakup produktów żywnościowych 
wykorzystanych do paczek świątecznych dla potrzebujących uczniów.

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

- pismo od pani Pauliny Pelczarskiej, szefa szkolnego sztabu „Pomóż dzieciom przetrać zimę” o 
zakup określonych w piśmie trwałych produktów żywieniowych przeznaczonych do paczek 
świątecznych dla potrzebujących uczniów – jedna z delegatek ma zająć się zakupem produktów 
żywieniowych i dostarczyć skarbnikowi RR paragon do rozliczenia,

- pismo od pani Ligii Bogusz, wychowawczyni klasy IIc o sfinansowanie zakupu kurtki zimowej i 
okularów korygujących wzrok dla ucznia z jej klasy , będącego w trudnej sytuacji materialnej – 
skarbnik RR ma zrobić rozeznanie cenowe i przekazać wychowawczyni potrzebną na zakup kurtki 
oraz szkieł kwotę ,jeden z rodziców dostarczy wychowawczyni nowe oprawki dla ucznia,

- pismo od pani Danuty Wartacz o sfinansowanie nagród dla uczniów w konkursie na Szopkę 
Bożonarodzeniową – przyznano 100 zł,

- pismo od pani Marty Szacoń, wychowawczyni Ic o sfinansowanie zakupu rolet do sali nr 12, 
delegat z tej klasy dostarczył wycenę na 600 zł – został ona zaakceptowana przez zebranych,

- pismo od pań ze świetlicy szkolnej o zakup 2 tablic ściennych korkowych o wymiarach 90x150 
cm – zebrani wyrazili zgodę – przewodniczący RR podjął się rozeznania cenowego i zakupu,

- pismo od pani Haliny Marcinkowskiej i Anny Gap-Mydlak o zakup uchwytu do projektora do sali 
nr 13 oraz rolety do zaciemnienia 1 okna – sekretarz RR ma zrobić rozeznanie cenowe uchwytu, 
roleta ma być zamontowana przy okazji montażu rolet w sali nr 12,  

-  pismo od pana Artura Kucińskiego o zakup uchwytu oraz zestawu kabli do zamontowania 
projektora w Sali nr 21 - sekretarz RR ma zrobić rozeznanie cenowe uchwytu,

- pismo od pani dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej z prośbą o sfinansowanie warsztatów 
historycznych w Muzeum „Piwnica pod Fortuną” dla klasy 6a i 6d, koszt warsztatów 80 zł – 
wyrażono zgodę.

Wyznaczenie kolejnego terminu spotkania na 15.01.2013 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


