
Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 18.11.2015 roku  
 
 

1. Zebranie rozpoczęło się o godz. 18.10, 
• przewodniczącym zebrania została Pani Daria Byczek –Wolska, 
• protokolantem zebrania Dorota Baranowska. 

2. Omówienie spotkania z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska Piotrem Kowalczukiem, które 
odbyło się 12.11.2015 roku o godz. 13.00. W związku z wyrokiem WSA w Gdańsku zostaliśmy 
zapewnieni, że szkoła będzie funkcjonowała w obecnym budynku : 

• przedstawiono opinie na temat dalszego funkcjonowania szkoły ( bez zmian) 
• przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli za zgodą Organu Prowadzącego Szkołę. 
• Spisane zostały pytania i wątpliwości, organ prowadzący szkołę ma udzielić 

odpowiedzi oraz zostanie wyznaczone kolejne spotkania stron ( Przedstawicieli Szkoły, 
Przedstawicieli Urzędu Miasta Gdańska oraz Prezydium Rady Rodziców) 

• Burzliwe wnioski i opinie wśród podzielonych stron Rady Rodziców ( z jednej strony 
wiele wątpliwości budzi Zarządzanie Szkołą, a z drugiej Rodzice mimo wszystko widzą 
pozytywne aspekty funkcjonowania podmiotu)  

3. Podczas zebrania wysunięto kilka propozycji celem wspólnego zaangażowania Rodziców i 
Dzieci w aktywizację Szkoły: 

a. kiermasz świąteczny 17-18.12.2015 roku  
• wsparcie rodziców w organizację kiermaszu,  
• „kafejka”  
• Loteria fantowa – podzielone stanowiska ( Prezydium RR wyraziło swój 

niepokój o sposób organizacji loterii – przepisy podatkowe) 
• Kontakt w sprawie kiermaszu: kiermasz-pozytywnasp@wp.pl Pani Gierada-

Lipka we współpracy z nauczycielem Panią A. Bartoszyńską 
b. Akcja świąteczna paczka, pomoc dla konkretnych dzieci objętych pomocą MOPR, 

• Podczas zebrania ustalono, że koordynatorem projektu Świąteczna Paczka 
będzie Pani Magdalena Suwik 0D. Ustalono system zgłoszeń klas chętnych 
do udziału w w/w akcji. 

• Deklaracja klas chętnych do końca listopada 
c. pomoc dla Fundacji Hospicyjnej: 

• propozycja, aby informacja pojawiła się za zgodą operatora na stronach 
szkoły, 

• Rozmowę w tej sprawie Panie: Małgorzata Panków i Agnieszka Baranowska 
przeprowadzą z Dyrektorem Krawczykiem 

• Pomoc: zbiórka wszelkich środków czystości, pieluch, środków chemicznych, 
mydła, kremów, ręczników papierowych itp. 

d. Organizacja: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia  ( wg własnego uznania w klasach) 
e. święta Wielkanocne – akcja dzieci wsparcia dla żołnierzy  na misjach pokojowych np.: 

w Afganistanie ( tutaj sprzeczne opinie pojawiły się wśród rodziców) 
4. Omówienie wyników kontroli z Kuratorium Oświaty: 

• Uzupełnienie dzienników na świetlicach  
5. Rzeczy znalezione w szkole: 

• Segregacja 
• Zgłoszenie rodziców do pomocy w segregacji 
• Wyznaczenie strefy odbioru rzeczy  
• Sfotografowanie rzeczy i umieszczenie zdjęć na stronie szkoły, 
• Wyznaczenie ostatecznego terminu odbioru rzeczy znalezionych i 

nieodebranych w szkole, po terminie przekazanie rzeczy do PCK 
6. Rachunek Bankowy dla Rady Rodziców – brak możliwości założenia rachunku bankowego ( 

omówienie interpelacji poselskiej), ponadto omówiono możliwości funkcjonowania Rady 
Rodziców w postaci stowarzyszenia lub fundacji (bez wniosków końcowych). 

7. Zostanie wystosowane pismo do ZdiZ w Gdańsku o lokalizącję przejść dla pieszych na 
skrzyżowaniach Kalinowa – Azaliowa i Jażminowy Stok – Azaliowa. 



8. Akcja Ratujmy Gimnazja – ustalono, że każdy z rodziców powinien mieć możliwość 
wypowiedzenia swojego zdania indywidualnie. Jednogłośnie ustalono, że Rada Rodziców nie 
ma nic przeciwko w/w akcji. 

9. Na koniec zebrania spisano kilka uwag, spostrzeżeń i pytań przedstawicieli Rodziców: 
• za wysoka temperatura na świetlicy 
• brak realizacji jakikolwiek zajęć na świetlicy 
• przenoszenie dzieci z jednej świetlicy do drugiej – koliduje i opóźnia zajęcia 

dodatkowe 
• brak realizacji testów dla klas VI 
• balem dla szóstoklasistów – klasy VI samodzielnie 
• pojawiła się propozycja podziału auli – parawanami, pomysł zgłosiła Pani 

Bożena Piekarska, temat budzi jednak wiele wątpliwości. 
• Prośba o doposażenie świetlicy przez rodziców ( kredki, papier, bloki, 

plastelina itp.), zgłosiła Pani Bożena Piekarska 
• Woda w basenie – za zimna, prośba o podwyższenie temperatury 
• Zgłoszono, że nadal brudno jest na świetlicy, w szatniach i salach 

lekcyjnych ( za małe zaangażowanie firmy sprzątającej) 
• Notoryczne wylewanie napoi przez dzieci ( świetna zabawa) 
• Notoryczne chowanie ( dla dowcipu, głupich żartów) różnych rzeczy i 

poszukiwanie ich podczas zajęć lekcyjnych, np. w koszach na śmieci. 
• Wyznaczono termin następnego zebrania Rady Rodziców na dzień 

16.12.2015 roku o godz. 18.00 
 
Protokolant 
Dorota Baranowska  


