
Lublin, dnia 9 maja 2011 r.

Egz.Nr........

Protokół Nr 9

zebrania Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowowej nr 32 im. Pamięci Majdanka z Oddziałami Integracyjnymi Lublinie

z dnia 9 maja 2011 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców – Tomasz ABRAMCZYK 

W zebraniu uczestniczyło: 12 osób, co nie stanowi quorum w 28-osobowej Radzie 
(zebranie nie było prawomocne do podejmowania uchwał).

Lista uczestników zebrania stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

2. Zbiórka makulatury – sprawy organizacyjne.

3. Ubezpieczenie  uczniów  –  zorganizowanie  spotkania  przedstawicieli 

Towarzystw Ubezpeczeniowych w celu przedstawienia ofert.

4. Rozpatrzenie  pisma  od   nauczyciela  wychowanie  fizycznego  p.  Roberta 

Gietrycha w/s zakupu pucharów.

5. Plenarna dyskusja dotycząca :

    – dofinansowania dożywiania uczniów

    – problemu z dostępem do xero

    – dni wolnych od zajęć

Ad. 1

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

Ad. 2

W czerwcu zbiórka makulatury prowadzona będzie  od 30 maja do 3 czerwca,  odbiór zebranej 
makulatury  3 czerwca (piątek).  Prośba  osób przygotowujących odbiór  o  pakowanie  i  wiązanie 
makulatury w paczki w celu usprawnienia ważenia i sprzedaży makulatury.

Ad. 3

Rada  Rodziców  postanowiła  wystosować  zaproszenia  do  przedstawicieli  Towarzystw 
Ubezpieczeniowych w celu zorganizowania zebrania, na którym przedstawione zostana oferty i 
warunki ubezpieczenia uczniów. Termin zebrania wyznaczono na 31 maja godz. 17.00.

Str. 1/2



Ad. 4

Do Rady Rodziców wpłynęło pismo od p.  Roberta  Gietrycha  celem dofinansowania  zakupu 2 
pucharów  dla  najlepszych  sportowców.  Nie  została  sprecyzowana  kwota  dofinansowania,  po 
uzyskaniu  informacji  dotyczącej  wysokości  wnioskowanego  dofinansownia  Rada  Rodziców 
ponownie rozpatrzy pismo.

Ad. 5

W maju Rada Rodziców kontynując swoją inicjatywę, podjęła decyzję o dofinansowaniu obiadów 
dla  najbardziej  potrzebujących  uczniów.  W związku  z  informacjami  od  uczniów  dotyczącymi 
ograniczonego  dostępu  do  xero  rozpatrywano  mozliwość  zakupu  nowego  urządzenia. 
Przedstawiono  problem  z  opieką  nad  uczniami  w  czasie  dni  wolnych.  Szkoła  ma  obowiązek 
zapewnienia  opieki  uczniom w dniach  wolnych  od  zajęć  lekcyjnych,  z  którego  wywiązuje  się 
poprzez zorganizowanie opieki w świetlicy. Rada Rodziców zaaprobowała propozycję p. dyrektor 
dotyczącą dni wolnych w SP Nr 32, dlatego pomimo niedogodności wynikających z braku zajęć 
lekcyjnych uzgodniono, że szkoła właściwie wypełnia nałożony na nią obowiązek.

Ustalenie terminu kolejnego zebrania.

Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zostało zamknięte. 

Załączników 1 na 1 str.
Zał. Nr 1 – Lista obecności Rady Rodziców SP 32 - na 1 str.  

SEKRETARZ

Katarzyna Piekarczyk
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Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 – a/a
Egz. Nr 2 – Dyrektor SP 32


