
Protokół Nr 5
 z zebrania Rady Rodziców

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

 z dnia 15 stycznia 2013 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Abramczyk

W zebraniu uczestniczyło: 22 osoby co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
( zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

2. Omówienie remontów planowanych w szkole w najbliższym czasie.

3. Akcja zbiórki makulatury.

4. Zmiana regulaminu Rady Rodziców.

5. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

- pismo od pani Marty Szacoń,

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

Ad.2
Przewodniczący RR poinformował zebranych delegatów, że od dnia 16 stycznia 2013 roku rusza 
remont szatni dla dzieci z klas I-III. Ustalono wspólnie konieczność zakupu nakładek na wieszaki w 
szatniach – jedna z delegatek zobowiązała się zająć tą sprawą. Przewodniczący przypomniał 
również , że w okresie ferii zimowych przeprowadzony zostanie remont sali gimnastycznej wraz z 
zamocowaniem rolet antysłonecznych.

Ad.3
Grzegorz Michalski omówił przebieg pierwszego terminu zbiórki makulatury - poinformował 
zebranych ile makulatury zebrano oraz podziękował obsługującym wynoszenie makulatury za 
liczne przybycie. Obecni wspólnie ustalili dwa kolejne terminy zbiórki na 04-08.02.2013 i 18-
22.03.2013 r. 

 Ad.4.
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie zmian oraz nowych zapisów do Regulaminu Rady 
Rodziców. Po ogólnej dyskusji ustalono treść zmian:
Dopisano do § 3 pkt.2 podpunkty:
        „ - dofinansowanie stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre  
             wyniki w nauce,



         - finansowanie nagród rzeczowych na zakończenie roku szkolnego dla 
            uczniów osiągających wyróżniające wyniki w nauce oraz w konkursach   
            szkolnych,”

Dopisano do § 3 pkt.3 podpunkty:

         „ - udzielanie wsparcia finansowego oraz pomoc w organizowaniu działalności 

            kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,

         - finansowanie udziału uczniów w imprezach organizowanych przez  

            instytucje działające w środowisku lokalnym,”

Dopisano do § 3 pkt.4 podpunkt:  

         „- udzielanie doraźnej pomocy materialnej w formie: dożywiania uczniów, 

            zakupu odzieży, podręczników, sprzętu i przyrządów do rehabilitacji, 

           finansowania wycieczek szkolnych i wyjść na imprezy artystyczne,  

           sportowe i kulturalne dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej  

           sytuacji materialnej.”

Sekretarz RR została zobowiązana do zamieszczenia ich w regulaminie.

  Ad.5.
Do Rady Rodziców wpłynęły pisma z prośbą o dofinansowanie:

- pismo od pani Marty Szacoń o przekazanie 150 zł na zakup materiałów plastycznych, które 
zostaną wykorzystane do wystroju sali gimnastycznej na Bal Karnawałowy – wyrażono zgodę. 

Wyznaczenie kolejnego terminu spotkania na 26.02.2013 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


