
Protokół Nr 9
 z zebrania Rady Rodziców

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

 z dnia 13 maja 2013 r.

Prowadzący zebranie:
Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Abramczyk

W zebraniu uczestniczyło 21 delegatów klasowych, co stanowi quorum w 27-osobowej Radzie
( zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał), oraz pani dyrektor Teresa Ewa Jezierska

Porządek obrad:

1. Wystąpienie pani dyrektor Teresy Ewy Jezierskiej

2. Zamykanie boiska szkolnego w czasie weekendów oraz wakacji

3. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Rodziców:

- pismo z poprzedniego zebrania od pani dyrektor Bożeny Kuleszy,

- pismo z poprzedniego zebrania od nauczycieli WF-istów ,

- pismo z poprzedniego zebrania od Rady Dzielnicy Kośminek,

- pismo od pani Elżbiety Piekarczyk,

- pismo od pan bibliotekarek,

- pismo od pani Małgorzaty Augustowskiej i pana Przemysława Dziuby,

- pismo od pana Targońskiego i pani Danuty Grodek,

- pismo od pani Hanny Marcinkowskiej,

- pismo od pani Bożeny Gryglickiej.
      4.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania

Ad.1
Pani dyrektor Teresa Ewa Jezierska omówiła szczegółowo planowane na 06-07 czerwca 2013 roku 
dwudniowe uroczystości otwarcia kompleksu boisk szkolnych oraz planowany na 26 czerwca 2013 
roku Dzień Prymusa. Uzgodniono, że w tym roku prymusi otrzymają dyplomy i bony 
podarunkowe.

Ad.2
Podczas spotkania pani dyrektor poinformowała delegatów o zgodzie Urzędu Miasta na 
zatrudnienie od 01 września 2013 roku, na pół etatu, konserwatora, który będzie nadzorował boiska 
szkolne od godziny 16 do 20. Po ogólnej dyskusji postanowiono zaproponowanie i ewentualne 



przeprowadzenie na najbliższym zebraniu klasowym zbiórki funduszy dla osoby, która będzie 
pilnowała boiska szkolne w nadchodzące wakacje.

Ad.3
Do Rady Rodziców wpłynęły pisma z prośbą o dofinansowanie:

- pismo z poprzedniego zebrania od pani dyrektor Bożeny Kuleszy, o zakup stojaków na rowery dla 
uczniów naszej szkoły – po przeprowadzeniu rozeznania cenowego zakupiono stojaki za kwotę 480 
zł. Zakupiono również przed budynek szkolny dwie ławki parkowe za kwotę 590 zł.

- pismo z poprzedniego zebrania od nauczycieli WF-istów o zakup 10 piłek do gry w piłkę nożną  – 
po dyskusji wyrażono zgodę na zakup 2 sztuk,

- pismo z poprzedniego zabrania od Rady Dzielny Kośminek o dofinansowanie w kwocie 2000 zł 
do planowanego na 8 czerwca 2013 roku Festynu Dzielnicowego. Dofinansowanie przeznaczone 
ma być na zakup nagród dla uczestników Biegu Kośminka oraz nagród dla dzieci biorących udział 
w konkursach organizowanych podczas festynu – przyznano dofinansowanie w kwocie 1000 zł, 

- pismo od pani Elżbiety Piekarczyk o zakup biletów MPK na dojazd uczniów na Międzyszkolny 
Konkurs Recytatorski, który odbędzie się 9 maja 2013 roku w Szkole PodstawowejNr 30 – 
przewodniczący poinformował delegatów, że po konsultacji z prezydium RR zatwierdził 
dofinansowanie w kwocie 28 zł,

-pismo od pan bibliotekarek z prośbą o przekazanie kwoty 2500 zł na zakup nagród książkowych 
dla uczniów na zakończenie roku szkolnego – przewodniczący zobowiązał się do przedyskutowania 
wysokości dofinansowania z paniami bibliotekarkami,

- pismo od pani Małgorzaty Augustowskiej i pana Przemysława Dziuby o sfinansowanie zakupu 
nagród dla najaktywniejszych działaczy Ligi Przyrodników spośród uczniów naszej szkoły – 
wnioskowano o 250 zł i cała kwota została przyznana,

- pismo od pana Targońskiego i pani Danuty Grodek o zakup 60 sztuk biletów ulgowych 
przeznaczonych na dojazd i powrót uczniów z rozgrywek piłki nożnej – koszt 84 zł – cała kwota 
została przyznana,

- pismo od pani Hanny Marcinkowskiej, wychowawczyni klasy Ia o dofinansowanie w kwocie 146 
zł do wycieczki klasowej dla 2 uczniów tej klasy – przyznano cała kwotę, 

- pismo od pani Bożeny Gryglickiej, wychowawczyni klasy Vb o dofinansowanie w kwocie 70 zł 
do wycieczki klasowej dla 1 ucznia tej klasy – przyznano cała kwotę.



Ad.4
Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania i przekazanie go Przewodniczącemu – protokół 
został przyjęty jednogłośnie.

Wyznaczenie kolejnego terminu spotkania na 18.06.2013 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


