
Protokół Nr 7
 z zebrania Rady Rodziców

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

 z dnia 21 marca 2013 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Abramczyk

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

 – w początkowej części zebrania uczestniczyło dodatkowo około 30 przedstawicieli z trójek 
klasowych zaproszonych przez Panią Dyrektor Teresę Ewę Jezierską 

Porządek obrad:

1. Wystąpienie Pani Dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

- pismo od dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej,

- pismo od pani Elżbiety Piechnik,

- pismo od pań Haliny Marcinkowskiej, Anny Gap-Mydlak i Danuty Kurdziałek,

- 2 pisma od pani Katarzyny Rodak. 

Ad.1
W zebraniu uczestniczyła Pani Dyrektor Teresa Ewa Jezierska i Pani Wicedyrektor Maria Lorenc. 
Pani Dyrektor odczytała oświadczenie w sprawie zdarzenia z października 2011 roku, następnie 
omówiła wydatki na inwestycje w szkole w latach 2011-2013. Na zakończenie Pani Dyrektor 
Teresa Ewa Jezierska omówiła plan uroczystego otwarcia boiska szkolnego planowanego w dniach 
06-07.06.2013 roku.

Ad.2
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu. Protokół został 
przyjęty.  

 Ad.3

Do Rady Rodziców wpłynęły pisma z prośbą o dofinansowanie:

- pismo od pani dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej o przekazanie 3000 zł na uszycie oraz 
wypożyczenie strojów i rekwizytów, które zostaną użyte podczas uroczystego otwarcia boiska 
szkolonego – po burzliwej dyskusji, stosunkiem głosów 16 za, 1 wstrzymujący się i 1  przeciwko, 
dofinansowanie w kwocie 3000 zł został przyznane,



- pismo od pani Elżbiety Piechnik o przekazanie kwoty 100 zł na papier, broszury i oprawę prac 
plastycznych oraz zakup słodyczy w związku z organizacją wystawy prac dzieci I etapu edukacji w 
DDK „ Bronowice” – przyznano 100 zł,

- pismo od pań Haliny Marcinkowskiej, Anny Gap-Mydlak i Danuty Kurdziałek o sfinansowanie 
zakupu przewodu łączącego rzutnik z komputerem długości około 3 -3,5 m oraz przewodu USB do 
podłączenia kamery interaktywnej z komputerem długości 11 m do Sali nr 13 – wyrażono zgodę na 
zakup – sekretarz została zobowiązana do zakupu i dostarczenia kabli,

- pismo od pani Katarzyny Rodak, wychowawczyni klasy 6B o dofinansowanie dla 4 uczniów, 
których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej do mającej odbyć się w kwietniu 
wycieczki do Warszawy – całkowity koszt wycieczki 85 zł/ucznia – po dyskusji ustalono 
sfinansowanie w całości kosztu wycieczki po weryfikacji sytuacji materialnej dziecka u 
wychowawczyni,

-pismo od Pani Katarzyny Rodak , wychowawczyni klasy 6B  o zakup i montaż rolet 
antysłonecznych w Sali nr 10 – koszt 440 zł – przyznano cała kwotę.

Wyznaczenie kolejnego terminu spotkania na 23.04.2013 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


