
Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 16.12.2015 

1. Wybór prowadzącego zebranie i sekretarza zebrania.

a. Daria Wolska – prowadząca zebranie

b. Karolina Kuśmider -  sekretarz

2. Ustalenie terminu następnego zebrania Rady Rodziców – 03.02.2016

3. Omówienie spotkania z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska Piotrem Kowalczukiem w 

dniu 10.12.2015.

a. W  spotkaniu uczestniczyli: A.Kozoń, P.Kowalczuk, S.Krawczyk, A.Chachulska, 

A.Gawrych, J.Dykas-Klisz, D.Byczek-Wolska, D.Baranowska, M.Panków

b. Przewodnicząca RR przedstawiła podsumowanie prezentacji P.Szeląga. Zwróciła uwagę 

na konieczność zebrania dokładnych danych ze strony rodziców w przedstawianych 

kwestiach, co było poruszone również na pierwszym zebraniu Rady Rodziców, 

konkretnych przykładów braku odpowiedzi na pisma, nie realizowania zaleceń z opinii i 

orzeczeń. 

c. Prezentacja przekazana Radzie Rodziców przez dyrekcję szkoły i opublikowana na 

grupie RR  została uzupełniona w stosunku do tej zaprezentowanej podczas spotkania 

10.12.2015 w obecności przedstawicieli Miasta Gdańska. 2 załączniki nie zostały 

przesłane przez Dyrektora Szkoły, zostaną udostępnione na bazie po ich otrzymaniu od 

Dyrektora.

d. Zwrócono uwagę, że podczas trwania w/w spotkania w związku ze zgłoszoną przez 

przedstawicielkę Rady Rodziców propozycją odwiedzenia świetlicy działalność 

świetlicy o godz. 14.30 była wzorowa. Zajęcia odbywały się w małych grupach. Rodzice

zauważyli wzorową działalność świetlicy i powstał pomysł, aby napisać pismo do 

dyrekcji szkoły, aby ten stan trwał zawsze, a nie tylko gdy na terenie szkoły przebywają 

przedstawiciele władz Miasta Gdańska.

e. W związku ze zwróceniem uwagi na brak popierającej szkołę akcji rodziców (Kiermasz 

świąteczny w którego organizację zaanga żowali się rodzice nie został uznany za taką 

akję), zgodnie z wolą P.Kowalczuka, Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o zgłaszanie 

akcji popierających szkołę na naszej grupie. W związku z zapytaniem, jak taka akcja 

miałaby wyglądać, Przewodnicząca stwierdziała, że dokładnie nie wie, natomiast być 

może chodzi o pismo zgodne z publikacjami Urzedu Miejskiego, o bezpłatnej szkole 

zarządzanej jak szkoła prywatna. 

4. Pilne problemy występujące aktualnie w świetlicy oprócz braku organizacji i chaosu to:

a. Problem ze  sprzątaniem

b. Problem wszy

Zdecydowano o napisaniu wniosku do dyrekcji z prośbą o wykorzystanie okresu 

świąteczno-noworocznego na rozwiązanie w/w problemów. 

5. Podsumowanie przygotowań do Kiermaszu Bożonarodzeniowego:

a. Prośba organizatorów o współpracę, szczególnie przy rozpoczęciu i zakończeniu 

kiermaszu

b. Sprawy organizacyjne dot. ciast

6. Podsumowanie akcji Każdy Może Pomóc 

a. Na dzień zebrania brakowało kilku paczek, które zostały dostarczone w kolejnym dniu.

7. Podsumowanie akcji "Mikołaje, łączcie się".



a. Zebrano ok.10 kartonów środków czystości oraz chemii i przekazano hospicjum

b. Organizatorki zwróciły uwagę na duże potrzeby hospicjum oraz przekazały RR 

podziękowania od hospicjum za udział w akcji 

8. Wolne wnioski

a. Inicjatywa klas szóstych. Klasy szóste skierowały pismo  do Urzędu Miejskiego 

Wydziału Rozwoju Społecznego do pani Zastępcy Dyrektora ds Edukacji - Marioli 

Paluch odnośnie umożliwienia kontynuacji nauki obecnym  szóstoklasistom w 

gimnazjum, które miałoby być utworzone na terenie szkoły. Motywowano to faktem 

planowanej likwidacji gimnazjów zgodnie z zapowiedziami rządowymi. 

b. Przewodnicząca RR przekazała informację od Dyrektora Krawczyka odnośnie 

planowania pisania nowego statutu szkoły

 Na grupie można zgłaszać interesujące rodziców tematy i kwestie które powinny być

zawarte w statucie.

c. Ubezpieczenie w szkole za rok szk.2014/2015:

 D.Baranowska przedstawiła  kwestię pisma dyr.Szeląga do jednego z rodziców w 

szkole obarczającego RR winą za brak ubezpieczenia w miesiącu wrześniu 2015, w 

którym wydarzyło się kilka wypadków/urazów i dzieci pozostały bez możliwości 

uzyskania świadczeń z firmy ubezpieczeniowej, gdyż ubezpieczenie wygasło z 

dniem 31.08.2015 r. 

d. Rzeczy znalezione – prośba o zgłaszanie się do Przewodniczacej RR osób chętnych do 

sprzątania rzeczy i o pudła do przechowywania butów.

Protokołowała:

Karolina Kuśmider

 


