PROTOKÓŁ nr PRRSP20/G/4/2018/2019 z dnia 22.01.2019 r
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.
W dniu 22.01.2019 r odbyło się piątew roku szkolnym 2018 / 2019 spotkanie Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni.
W spotkaniu udział wzięło dwudziestu ośmiu przedstawicieli klasco stanowi liczbę
wystarczającą do podejmowania uchwał. W zebraniu nie uczestniczyli przedstawiciele klas III A, III B,
IV E, VI A. Obradom przewodniczył Krzysztof Piwnicki – przewodniczący RR SP. 20 oraz pozostali
członkowie Prezydium Rady Rodziców w składzie:
1. Aleksandra Korbeń – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców SP 20 w Gdyni.
2. Arkadiusz Zapędowski – skarbnik Rady Rodziców SP. 20 w Gdyni.
W spotkaniu udział wzięli również zaproszeni goście w osobach:
a. Dyrektor SP 20 Pani Marta Szymańska
b. Vicedyrektor Pani Małgorzata Gabrielewicz.
Zebranie odbyło się zgodnie z poniższym harmonogramem::
1. Powitanie
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Arka Zapędowskiego
3. Stwierdzenie kworum (lista obecności zał. nr 1)
4. Wybór Protokolanta w osobie Pani Aleksandry Korbeń
5. Przedstawienie i akceptacja porządku obrad.
6. Podziękowanie Pani Oli Korbeń za sprawne załatwienie piasku do posypywania na śliskie
powierzchnie przed szkołą.
7. Uchwała nr URRSP20/G/17/2018/2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu z obrad RR dnia
11.12.2018 r. (zał. nr 2)
8. Ustosunkowanie się Pani dyrektor do pytań, sugestii i wniosków z poprzedniej RR. Członkowie RR
zobowiązali się do przekazania szczegółowych ustaleń zainteresowanym klasom.
9. Uchwała nr URRSP20/G/18/2018/2019 w sprawie zlecenia wykonania 4 banerów na pętlę
autobusową (zał. nr 3).
10. Uchwała nr URRSP20/G/19/2018/2019 w sprawie Zasad Forum RR SP20 w Gdyni.
(zał. nr 4).
11. Uchwała nr URRSP20/G/20/2018/2019w sprawie opracowania Regulaminu RR (zał. nr 5).
12. Uchwała nr nr URRSP20/G/21/2018/2 w sprawie nakręcenia filmu z udziałem członków RR
promującego zasady korzystania z pętli autobusowej przez samochody osobowe (zał. nr 6).
13. Pani Dyrektor zdeklarowała, że w szkole zostanie przeprowadzona pogadanka z uczniami na
temat zachowania na pętli aut osobowych.
14. Uchwała nr URRSP20/G/22/2018/2019 w sprawie organizacji i finansowania przez RR transportu
uczniów na konkurs do Gdańsk w dniach 30 i 31.01.2019 r. (zał. nr 7).
15. Wolne wnioski.
16. Ustalenie kolejnego spotkania Rady Rodziców SP 20 na dzień 19.03.2019 r., na godz. 17.30..
17. Zakończenie obrad.

…………………………….. ………………………………….
Vice przewodnicząca RR
Skarbnik RR
Aleksandra Korbeń
Arkadiusz Zapędowski

……………………………………..
Przewodniczący Rady Rodziców
Krzysztof Piwnicki

Zał. nr 1 do protokołu RR z dnia 22.01.2019 r

Na zebraniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni, które odbyło się w dniu
22.01.2019 r. obecnych było 28 z pośród 32 przedstawicieli klas SP20 w Gdyni, co stanowi kworum
uprawniające do podejmowania wiążących decyzji RR SP20 w Gdyni
.
Na zebranie nie przybyli przedstawiciele następujących klas:
III A, III B, IVE, VI A

W imieniu Prezydium Rady Rodziców SP 20
Przewodniczący Rady Rodziców
Krzysztof Piwnicki

Komisja Skrutacyjna
Arkadiusz Zapędowski

Zał. nr 2 do protokołu RR z dnia 22.01.2019 r

UCHWAŁA nr URRSP20/G/17/2018/2019 z dnia 22.01.2019 r
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROTOKOŁU nr PRRSP20//G/3/2018/2019 z dnia 11.12.2018 r.
Z OBRAD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI
W DNIU 22.01.2019 r.

Rada Rodziców jednogłośnie zatwierdziła protokół z posiedzenia Rady Rodziców
nr PRRSP20/G/3/2018/2019 z dnia 11.12.2018 r. (zał. nr 1).

Vice przewodnicząca RR
Aleksandra Korbeń

Skarbnik RR
Arkadiusz Zapędowski

Przewodniczący Rady Rodziców
Krzysztof Piwnicki

Załącznik nr 1 do załącznika nr 2 do protokołu RR z dnia 22.01.2019 r
Gdynia dnia 11.12.2018 r

PROTOKÓŁ nr PRRSP20/G/3/2018/2019 z dniu 11.12.2018 r
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.
W dniu 11.12.2018 r odbyło się czwarte w roku szkolnym 2018 / 2019 spotkanie Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni.
W spotkaniu udział wzięło dwudziestu siedmiu przedstawicieli klas (lista obecności zał.nr 1) co
stanowi liczbę wystarczającą do podejmowania uchwał. Obradom przewodniczył Krzysztof Piwnicki –
przewodniczący RR SP. 20 oraz pozostali członkowie Prezydium Rady Rodziców w składzie:
1. Aleksandra Korbeń – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców SP 20 w Gdyni.
2. Arkadiusz Zapędowski – skarbnik Rady Rodziców SP. 20 w Gdyni.
Zaproszeni goście:
a. Pani Joanna Szymańska Dyrektor SP 20 w Gdyni
b. Pani Małgorzata Gabryelewicz vice dyrektor SP 20 w Gdyni
c. Pani Iwona Nitychoruk vice dyrektor SP 20 w Gdyni
Zebranie odbyło się zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. Przywitanie i otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta w osobie Pana Arkadiusza Zapędowskiego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie: Magdalena Anuszek, Edyta Wiśniewska.
4. Ustalenie kworum.
5. Przyjęcie harmonogramu zebrania.
6. Uchwała nr URRSP20/G/13/2018/2019 w sprawie przyjęcia protokołu z obrad Rady
Rodziców nr PRRSP20/G/2/2018/2019 z dnia 27.11.2018 r. (zał. nr 2).
7. Spotkanie, niemal w całości, poświęcone było sprawom odnoszącym się do zagadnień
edukacyjno/wychowawczych. Zgromadzeni członkowie RR przedstawili Pani Dyrektor Marcie
Szymańskiej, oraz jej zastępczyniom, spostrzeżenia, uwagi oraz sugestie dotyczące jakości
nauczania, problemów personalnych, wychowawczych, edukacyjnych itp. przekazanych przez
rodziców uczniów uczęszczających do SP 20 w Gdyni. Poruszano następujące tematy:
a. udostępniania rodzicom prac klasowych uczniów,
b. zajęć na basenie (podział na grupy, czas trwania zajęć, kwestia kadry instruktorskiej
itp.),
c. egzekwowania od uczniów wiedzy nie omawianej w trakcie lekcji z powodu absencji
nauczyciela lub nazbyt rozbudowanej podstawy programowej,
d. wykorzystywania przez nauczycieli możliwości komunikowania się z rodzicami po
przez przekazywanie informacji o zadaniach domowych, ocenach, pracach
dodatkowych, zachowaniu uczniów itp., w e-dzienniku,
e. komunikacji mailowej w relacji rodzic – nauczyciel,
f. możliwości poprawy ocen przez uczniów np. po przez dobrowolne prace dodatkowe,
g. wykorzystania tablic multimedialnych w procesie edukacyjnym,
h. postawy nauczycieli w relacjach z rodzicami i uczniami,
i. przystosowania sali fizycznej i chemicznej do potrzeb podstawy programowej oraz
oczekiwań rodziców i uczniów,
j. podejścia do procesu nauczania w klasach niższych nauczycieli, którzy do tej pory
pracowali z młodzieżą starszą,
k. komasacji prac związanych ze sprawdzaniem znajomości lektur wśród uczniów,
l. wykorzystywania
przez
nauczycieli
pomocy
naukowych
w
procesie
dydaktyczno/edukacyjnym,

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

m. widoczności w nowej części szkoły na hol w którym oczekujący rodzice są
identyfikowani przez dzieci.
Pani Dyrektor odniosła się do każdego z poruszanych zagadnień z należytą pieczołowitością i
atencją. Wyjaśniła w sposób wyczerpujący zaistniałe wątpliwości oraz zadeklarowała podjąć
działań wyjaśniających w celu rozwiązania zgłaszanych problemów. Pani Dyrektor podkreśliła
też, że po wcześniejszych sygnałach, jakie otrzymała od RR oraz osób indywidualnych,
podjęła już działania, których istotą jest niwelacja zgłaszanych problemów po przez:
hospitacje w klasach, spotkania z nauczycielami, weryfikację pracy grup przedmiotowych itp.
Pani Dyrektor zapewniła też, że działania te będzie kontynuować z należną pieczołowitością i
starannością. Zachęciła także do dalszego przekazywania uwag i spostrzeżeń ze strony RR
podkreślając, iż właściwa współpraca Dyrekcji i RR jest jednym z fundamentów prawidłowego
funkcjonowania szkoły. Prezydium RR w osobie Pana Krzysztofa Piwnickiego podziękowało
Pani Dyrektor, oraz jej zespołowi, za poświęcony czas oraz zaangażowanie w rozwiązywanie
kwestii bieżących a także za zrozumienie intencji RR. Podkreślił również, iż przekazane uwagi
i spostrzeżenia wynikają z wspólnego poczucia odpowiedzialności za edukację dzieci
podkreślając również, że jedynie wspólne działania RR i Dyrekcji mogą przynieść zamierzony
efekt w postaci podnoszenia jakości szkolenia w SP 20.
W sprawie udostępniania sprawdzianów ustalono, że od początku drugiego semestru roku
szkolnego 2018/2019 nauczyciele zostaną zobowiązani do przekazywania prac klasowych
(sprawdzianów) uczniom. RR zadeklarowała, że uczniowie zostaną dopilnowani przez
rodziców, by przekazane im sprawdziany, po podpisaniu przez rodzica zostały zwrócone na
kolejnej lekcji nauczycielowi danego przedmiotu. Ustalono też, że w wypadku zagubienia
pracy klasowej przez ucznia lub niedostarczenia go nauczycielowi
przedmiotu w
wyznaczonym terminie z innych powodów, rodzice nie będą rościć pretensji wobec szkoły,
która zobowiązana jest do przechowywania tychże prac.
Uchwała nr URRSP20/G/14/2018/2019 w sprawie powołania fundacji, której celem będzie
pozyskiwanie funduszy na rzecz szkoły i podnoszenia jakości edukacji (zał. nr 3).
Pan Krzysztof Piwnicki zrelacjonował akcję „Mikołaj” podkreślając ogromne zaangażowanie i
pomoc w jej przeprowadzeniu okazane przez Samorząd Szkolny oraz pozostałych uczniów
biorących udział w w/w przedsięwzięciu.
Uchwała nr URRSP20/G/15/2018/2019 w sprawie tablic informacyjnych RR (zał. nr 4).
Uchwała nr URRSP20/G/16/2018/2019 w sprawie listo świątecznego do rodziców uczniów SP
20 (zał. 5).
Wolne wnioski
Ustalenie kolejnego terminu spotkania na dzień 22.01.2019 r.
Zakończenie obrad

Prezydium Rady Rodziców SP 20

…………………………….. ………………………………….
Vice przewodnicząca RR
Skarbnik RR
Aleksandra Korbeń
Arkadiusz Zapędowski

……………………………………..
Przewodniczący Rady Rodziców
Krzysztof Piwnicki

Zał. nr 3 do protokołu RR z dnia 22.01.2019 r

UCHWAŁA nr URRSP20/G/18/2018/2019 z dnia 22.01.2019 r
W SPRAWIE ZAPROJEKTOWANIA, ZAMÓWIENIA I ZAWIESZENIA BANERÓW
PROMUJĄCYCH BEZPIECZNE ZACHOWANIA KIEROWCÓW NA PĘTLI AUTOBUSU 153

Rada Rodziców jednogłośnie podjęła decyzję o zaprojektowaniu, zleceniu wykonania i
zawieszeniu na płocie szkolnym 4 banerów promujących bezpieczne zachowania kierowców na pętli
autobusowej linii 153. Pana Krzysztof Piwnicki, przewodniczący Rady przedłożył projekt banerów,
który został zaakceptowanyjednogłośnie. Zamówienie i zawieszenie 4 banerów RR zleciła
Przewodniczącemu. Rada podjęła też decyzję o całkowitym sfinansowaniu przedmiotowych banerów,
uczulając przewodniczącego, aby dołożył wszelkich starań, by koszty te były możliwie najniższe.
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Zał. nr 4 do protokołu RR z dnia 22.01.2019 r

UCHWAŁA nr URRSP20/G/19/2018/2019 z dnia 22.01.2019 r
W SPRAWIE ZAAKCEPTOWANIA, OPUBLIKOWANIA I EGZEKWOWANIA ZASAD FORUM
RODZICOW NA PORTALU FACEBOOK RADY RODZICÓW SP20 W GDYNI.

Rada Rodziców jednogłośnie zaakceptowała projekt Zasad Forum Rodziców na portalu Facebook
Rada Rodziców przy SP 20 w Gdyni (zał.1).
Rada Rodziców jednogłośnie zaakceptowała i powierzyła umieszczenie w/w zasad na
przedmiotowym forum, oraz jego egzekwowanie ( jako administratorowi forum publikowanego pod
adresem internetowym https://www.facebook.com/groups/145934209348006/?ref=bookmarks)
przewodniczącemu Rady Panu Krzysztofowi Piwnickiemu.

…………………………….. ………………………………….
Vice przewodnicząca RR
Skarbnik RR
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Zał. nr 1 do załącznika nr 4 protokołu RR z dnia 22.01.2019 r

ZASADY FORUM RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI
1.

Forum Rady Rodziców zostało utworzone jako jeden z kanałów przekazywania i wymiany informacji
związanych z pracami i działalnością Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni, oraz
wymiany opinii, sugestii i spostrzeżeń we wszystkich sprawach odnoszących się bezpośrednio lub
związanych z funkcjonowaniem RR SP20 w Gdyni oraz pracy Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.
2. Forum funkcjonuje pod adresem
https://www.facebook.com/groups/145934209348006/?ref=bookmarks
3. Do forum przystąpić mogą wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni uczniów uczęszczających do
Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni
4. Do forum mogą przystąpić również osoby nie spełniające wymogu zawartego w pkt. 3 niniejszych
Zasad, po zaakceptowaniu ich przez Prezydium Rady Rodziców SP 20 w Gdyni a w szczególności:
nauczyciele uczący w SP 20 w Gdyni, Dyrekcja SP 20 w Gdyni, przedstawiciele Rady Dzielnicy itp.
5. Na forum RR SP 20 mogą wypowiadać się jedynie osoby o których mowa w pkt 3 i 4 niniejszych Zasad
6. Wszystkie osoby wypowiadające się lub publikujące na forum powinny podpisywać się imieniem i
nazwiskiem oraz podawać informację do jakiej klasy uczęszcza ich dziecko o ile informacje te nie
wynikają z ustawionych stałych danych identyfikacyjnych.
7. Wszystkie osoby zarejestrowane na forum mają prawo publikować na nim teksty, zdjęcia, filmy, grafiki
itp., które spełniają warunek zawarty w pkt.1 niniejszych Zasad
8. Na forum zabronione jest:
a. Publikowanie treści nieprawdziwych
b. Publikowanie treści niesprawdzonych lub wątpliwego pochodzenia
c. Używanie treści i form powszechnie uznanych za obraźliwe
d. Publikowania treści i form niezgodnych z przepisami prawa polskiego i międzynarodowego
e. Publikowanie treści i form niezgodnych z polityką Facebooka
f. Publikowanie form i treści o wyraźnym zabarwieniu politycznym
g. Publikowanie from i treści niezgodnych z zasadami życia społecznego
9. Dopuszczalne jest publikowanie treści i form pośrednio lub bezpośrednio związanych z szeroko
rozumianym interesem społecznym a szczególnie odnoszących się do funkcjonowania społeczności
lokalnej mieszkańców Wielkiego Kacka i miasta Gdynia
10. Nieprzestrzeganie reguł ujętych w powyższych Zasadach skutkować może:
a. Zablokowaniem możliwości umieszczania postów na okres 1 miesiąca
b. Zablokowaniem możliwości umieszczania postów na okres 2 miesięcy
c. Zablokowaniem możliwości umieszczania postów na okres 3 miesięcy
d. Wykluczeniem z forum
11. Decyzję o zastosowaniu środków o których mowa w pkt. 9 niniejszych Zasad podejmuje każdorazowo,
większością głosów, Prezydium Rady Rodziców a w wypadku pkt. 9.ust RR SP20 w Gdyni. Decyzje te
muszą każdorazowo posiadać formę pisemną i zawierać uzasadnienie. Decyzje takie stanowią
dokumentację działalności RR przy SP20.

12. Wszelkie zmiany niniejszych Zasad mogą nastąpić jedynie w drodze głosowania i akceptacji przez Radę
Rodziców przy SP 20 w Gdyni zwykłą większością głosów.

. Zał. nr 5 do protokołu RR z dnia 22.01.2019 r

UCHWAŁA nr URRSP20/G/20/2018/2019 z dnia 22.01.2019 r
W SPRAWIE REGULAMINU
RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI
Rada Rodziców jednogłośnie stwierdziła konieczność opracowania nowego Regulaminu Rady
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 20 W Gdyni azadanie to powierzono zespołowi w składzie:
Juliusz Korepecki
Aleksandra Korbeń
Izabela Wrobel,
Magdalena Anuszek,
Agnieszka Markiewicz
Krzysztof Piwnicki

Jednocześnie Rada wyznaczyła termin opracowania projektu Regulaminu do dnia 19.03.2019 r. i
zobligowała wyznaczone osoby do przesłania projektu Radzie Rodziców drogą mailową do dnia
10.03.2019 r.
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Vice przewodnicząca RR
Skarbnik RR
Aleksandra Korbeń
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Przewodniczący Rady Rodziców
Krzysztof Piwnicki

Zał. nr 6 do protokołu RR z dnia 22.01.2019 r

UCHWAŁA nr URRSP20/G/21/2018/2019 z dnia 22.01.2019 r
W SPRAWIE NAKRĘCENIA FILMU POGLĄDOWEGO W RAMACH DZIAŁAŃ
USPRAWNIAJĄCYCH RUCHU AUT OSOBOWYCH NA PĘTLI AUTOBUSU LINII 153 PRZY
SZKOLE.
Rada Rodziców Jednogłośnie podjęła decyzję o nakręceniu filmu propagującego
pożądane postawy kierowców aut osobowych, korzystających z pętli autobusu linii 153
zlokalizowanej przy SP20. Przewodniczący zobowiązał się opracować i przesłać członkom RR
koncepcji filmu (scenariusz), zapewnić osobę posiadającą odpowiednie umiejętności
operatorskie i montażowe. Nadzorować i konsultować z RR etap montażu filmu.

Przewodniczący Rady Rodziców SP 20 w Gdyni
Krzysztof Piwnicki

. Zał. nr 7 do protokołu RR z dnia 22.01.2019 r

UCHWAŁA nr URRSP20/G/22/2018/2019 z dnia 22.01.2019 r
W SPRAWIE FINANSOWANIA PRZEZ RR TRANSPORTU UCZNIÓW NA KONKURS DO
GDAŃSKA W DNIACH 30 I 31.01.2019 R.

Rada Rodziców jednogłośnie uchwaliła, że w całości sfinansuje wyjazd uczniów oraz
opiekunów na konkurs, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 30 i 31.01.2019 r. Rada jednogłośnie
zdecydowała, ze transport ten powinien być transportem samochodowym, a uczniowie powinni być
odebrani bezpośrednio z przed szkoły i w to samo miejsce odwiezieni po zakończeniu konkursu.
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