
Protokół Nr 8
 z zebrania Rady Rodziców

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

 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Abramczyk

W zebraniu uczestniczyło: 14 delegatów co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
( zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał)

Porządek obrad:

1. Akcja zbiórki makulatury

2. Zamykanie boiska szkolnego w czasie weekendów oraz wakacji

3. Ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2013/2014

4. Naklejka ”SFINANSOWAŁA Rada Rodziców” 

5. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

- pismo od pani Anny Samek,

- pismo od pana Dariusza Piekarczyka,

- pismo od pani Bożeny Gryglickiej,

- pismo od Rady Dzielny Kośminek,

- pismo od nauczycieli wychowania fizycznego,

- pismo od pani Katarzyny Bury,

- pismo od pana Roberta Dietrycha,

- pismo od pani dyrektor Bożeny Kuleszy.
      6.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

Ad.1
Grzegorz Michalski omówił przebieg kwietniowej zbiórki makulatury – uzbierano podczas 
kwietniowej akcji ponad 3 tony makulatury. Ustalono termin ostatniej w tym roku szkolnym zbiórki 
na 10-14.06.2013 r.

Ad.2
Delegaci otrzymali informacje o planowanym zamykaniu boiska szkolnego na czas weekendów 
oraz wakacji – po dyskusji postanowiono wystosować pismo do Dyrekcji szkoły ze stanowczym 



sprzeciwem przeciwko zamykaniu boiska szkolnego na czas wolny od zajęć szkolnych oraz z 
propozycją dialogu w celu znalezienia wspólnego rozwiązania problemu.

 Ad.3
Osoba obsługująca mailing oraz stronę internetową Rady Rodziców została zobowiązana do 
rozesłania do firmy ubezpieczeniowych próśb o przedstawienie oferty na ubezpieczenie naszych 
dzieci w następnym roku szkolnym.

Ad.4
Jeden z delegatów przygotował projekty naklejki „SFINANSOWAŁA Rada Rodziców”. Po 
dyskusji wybrano jeden wzór, który ma być wykonany jako niezmywalna, trwała naklejka. 
Sekretarz RR zobowiązała się do zajęcia tą sprawą.  

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

- pismo od pani Anny Samek, wychowawczyni klasy III d, o dofinansowanie w kwocie 500 zł (100 
zł /ucznia) dla 5 uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej na zakup 
odzieży wiosennej - dofinansowanie w kwocie 500 zł został przyznane,

- pismo od pana Dariusz Piekarczyka, wychowawcy klasy V d, o dofinansowanie w kwocie 200 zł 
dla 2 uczniów (po 100 zł/ucznia),na zakup odzieży wiosennej  – przyznano 200 zł,

- pismo od pani Bożeny Gryglickiej , wychowawczyni klasy V b o zakupienie i montaż rolet 
antysłonecznych w sali nr 17 – koszt 440 zł - przyznano całą kwotę,

- pismo od Rady Dzielny Kośminek o dofinansowanie w kwocie 2000 zł do planowanego na 8 
czerwca 2013 roku Festynu Dzielnicowego na zakup nagród dla uczestników Biegu Kośminka oraz 
nagród dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych podczas festynu – po dyskusji 
postanowiono odłożyć decyzje do następnego zebrania Rady Rodziców, 

- pismo od nauczycieli wychowania fizycznego o zakup 10 piłek do gry w piłkę nożną – po 
dyskusji nie wyrażono zgody na zakup takiej ilości piłek,

-pismo od Pani Katarzyny Bury , wychowawczyni klasy IV d  o zakup i montaż rolet 
antysłonecznych w sali nr 16 – koszt 440 zł – przyznano cała kwotę,

- pismo od pana Roberta Dietrycha o sfinansowanie zakupu biletów wpisowych na odbywający się 
w Gimnazjum Nr 5 Turniej Piłki Siatkowej „Kinder Sport” – koszt 60 zł – przyznano całą kwotę,

- pismo o pani dyrektor Bożeny Kuleszy o zakup stojaków na rowery dla uczniów naszej szkoły – 
jeden z delegatów zobowiązał się do zajęcia ta sprawą. Przy okazji dyskusji o stojakach na rowery 
padła propozycja zakupienia 2 ławek drewnianych  przed szkołę – ten sam delegat podjął się 
przeprowadzenia rozeznania cenowego i poinformowania przewodniczącego RR o ustaleniach. 

Ad.6
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu – protokół 
został przyjęty jednogłośnie.

Wyznaczenie kolejnego terminu spotkania na 13.05.2013 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


