
Rada Rodziców  
Pozytywna Szkoła Podstawowa 
Im. Arkadiusza Arama Rybickiego  
80-177 Gdańsk ul. Azaliowa 18 
 
Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 15.03.2017 roku  o godz. 18 
 
Zebranie Otworzyła  Pani Małgorzata Panków, która została wybrana prowadzącą zebranie. 
Sekretarzem została Pani Dorota Baranowska  
W zebraniu Rady Rodziców uczestniczyli: Dyrektor Sebastian Krawczyk 

 
I Zebranie rozpoczęto od omówienia tematów z poprzedniego zebrania: 

1. reforma szkolnictwa – brak rozporządzeń, odłożono na kolejne spotkanie, więcej 
informacji do dyskusji - spotkanie Rad Rodziców organizowane przez Urząd Miejski w 
Gdańsku 04-04-2017 r. godz. 17 

2. zmiany w statucie szkoły (do pracy z ramienia Rady Rodziców zgłoszono: Agnieszkę 
Wojnarowską oraz Katarzynę Smyk) 

3. program profilaktyczny i wychowawczy ( do pracy z ramienia Rady Rodziców zgłoszono 
Małgorzatę Racławską Daniluk oraz Dorotę Baranowską). 

II Pan Jakub Jastrzębski omówił poniedziałkowe ( 13-03-2017 ) spotkanie Rady Rodziców z 
Dyrektorem Szkoły Panem Sebastianem Krawczykiem. 

1. omówiono wyniki referendum w sprawie utworzenia klas sportowych,  
2. w związku z negatywnym wynikiem referendum oraz brakiem rozporządzeń ministra w 

tym zakresie zawieszone zostało postępowanie w sprawie utworzenia klas sportowych 
3. poruszono temat komunikacji pomiędzy rodzicami a szkołą, (nauczycielami a rodzicami i 

dziećmi) - prośba ze strony Rady Rodziców o dialog w sprawie poprawy komunikacji 
pomiędzy stronami. Dyrektor Szkoły Pan Sebastian Krawczyk podkreślił, że jest otwarty 
na spotkania i zaprasza rodziców, 

4. funkcjonowanie UKS ( bieżący monitoring), 
III 22-04-2017 roku z okazji Światowego Dnia Zdrowia odbędzie się piknik promujący aktywny 
tryb życia,  

1. prośba do rodziców o zaangażowanie i pomoc w celu usprawnienia organizacji pikniku, 
2. piknik w godzinach 11-16 
3. prośba o zgłaszanie osób chętnych do pomocy w organizację pikniku, 
4. połączenie pikniku wraz z zakończeniem Ligi Sportowej, 
5. wszystkie niezbędne informacje posiada Pan Jakub Jastrzębski,  

IV Kiermasz świąteczny 11-12-04-2017 roku – koordynatorem jest Pani Rogowska  
1. 10-04-2017 roku – przygotowanie stoisk i kawiarenki (po godz. 17) 
2. prośba o organizację listy osób chętnych do pomocy w Kawiarence 
3. środki zebrane – przeznaczenie na nagrody dla uczniów naszej szkoły 

V Prośba o zwrócenie uwagi na zmianę zasad korzystania z Biblioteki Publicznej  
VI Lekki tornister – akcja od 09/2017 
VII Wolne wnioski: 

1. wejście do szkoły od strony ulicy Azaliowej, pozostałe drzwi oplombowane, prośba 
Dyrektora Sebastiana Krawczyka do rodziców o nie łamanie zasad i nie zrywanie 
zamontowanych plomb. 

2. obecnie trwają prace nad montażem dodatkowych zabezpieczeń, propozycja kart na 
czytniki, 

3. omówiono i przyjęto wyjaśnienia Dyrektora Szkoły Pana Sebastiana Krawczyka 
dotyczące kradzieży w szatniach klas młodszych, 

4. następne zebranie Rady Rodziców ustalono na dzień 19-04-2017 roku godz. 18 
 
Dorota Baranowska 
 
Małgorzata Panków 


