
PROTOKÓŁ nr  1/2019/2020 z dnia 12.09.2019 r 

Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW 

przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni. 

 

W dniu 12 września 2019 o godzinie 17:30 odbyło się spotkanie Rady Rodziców SP nr 20 im. 

2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni. 

W spotkaniu wzięło udział 27 przedstawicieli klas na 31 oddziały szkolne (nie obecni przedstawiciele 

następujących klas: 4A, 4B, 5A, 5B). Obradom przewodniczyła przewodnicząca RR Pani Aleksandra 

Korbeń oraz pozostali członkowie Prezydium w składzie: 

Karolina Urbańska – wiceprzewodnicząca RR SP 20 w Gdyni 

Arkadiusz Zapędowski -skarbnik RR SP 20 w Gdyni 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkoły w osobach 

Dyrektor SP 20 Pani Marta Szymańska,   

Wicedyrektor Pani Iwona Jaszińska -Kondrat  

Wicedyrektor Pani Iwona Nitychoruk 

Zebranie odbyło się zgodnie z poniższym harmonogramem: 

1. Przywitanie i otwarcie zebrania 

2. Sprawdzenie listy obecności 

3. Wybór protokolanta: p. Karolina Urbańska 

4. Wybór komisji skrutacyjnej w składzie: Magdalena Anuszek, Kinga Kochańczyk, Agnieszka 

Mankiewicz 

5. Ustalenie kworum 

6. Wybranie nowego Prezydium na rok szkolny 2019/2020 w składzie: Aleksandra Korbeń – 

przewodnicząca,  Karolina Urbańska – wiceprzewodnicząca, Arkadiusz Zapędowski -skarbnik  

(Załącznik nr 1 – uchwała ). 

7. Przyjęcie uchwały w sprawie programu wychowawczo -profilaktycznego na rok szkolny 

2019/2020. Uchwała została przyjęta przez aklamację. (załącznik nr 2 ) 

8. Przedstawienie dni wolnych (tzw. dyrektorskich). Dyrekcja przekazała swoją decyzję odnośnie 

dni wolnych od zajęć edukacyjnych (nie opiekuńczych). 7 dni wolnych to: 

27.09 – Pomoc Psychologiczna 

12-14.11 –próbny egzamin ósmoklasisty (3 dni)  

21-23. 04 – egzamin ósmoklasisty (3 dni)  

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała tą propozycję. 

9. Ustalenie składki na RR na rok szkolny 2019/2020  

RR utrzymała stawki z ubiegłego roku tj. 20,00 zł miesiąc/ 100,00 zł semestr przy jednym 

dziecku w szkole, po 15 zł miesiąc / 75,00 zł semestr od dziecka przy dwóch dzieciach uczących 

się w szkole oraz po 10 zł miesiąc / 50,00 zł semestr od dziecka przy trójce dzieci uczących się 

w szkole. Klasy, które uzyskają 90% wpływów w ciągu semestru otrzymają zwrot wysokości 

20% wpłat na potrzeby swojej klasy. 

Za pierwszy semestr wypłaty będą po feriach zimowych. 

Za drugi semestr wpłat można dokonywać do końca maja, a wyniki zostaną ogłoszone 

na festynie z okazji dnia dziecka. 



10. Rada Rodziców jednogłośnie postanowiła wnioskować do dyrekcji o ponowne zawieszenie 

banerów. Pani dyrektor zobowiązała się zawiesić banery. 

11. Sprawozdanie finansowe – pani Aleksandra Korbeń przedstawiła sprawozdanie finansowe 

za rok szkolny 2018/19 – Rada Rodziców jednogłośnie je przyjęła.  (Załącznik nr 3) 

Głosowanie w sprawie umieszczanie sprawozdania finansowego na stronie szkoły w zakładce 

RR :26 głosów za,  1 głos przeciw. 

12. Dyskusja w sprawie przekazania funduszy na rzecz szkoły w wysokości:  

- 10 000,00 środki czystości ( po 5 tysięcy na semestr) 

- 10 000,00 ksero (serwis, tonery, papier), ( po 5 tysięcy na semestr) 

Głosowanie:   27 głosów za, 0 głosów przeciw. 

 

13. Wolne wnioski 

Ustalono, że: 

- o wydatkach z konta RR do kwoty 400,00 zł (jednorazowo) prezydium może decydować 

samodzielnie (bez konieczności głosowania)   

- RR jednogłośnie wyraziła aprobatę dla wspófinansowania remontu przyszkolnego placu 

zabaw do kwoty 10 000,00 zł przy finansowym wsparciu tego projektu z funduszy Rady 

Dzielnicy oraz Miasta. 

- jedna z przedstawicielek klas do RR przedstawiła możliwość korzystania z aplikacji na android 

wspomagającej korzystanie z gdyńskiego e-dziennika.   

- dyskusja dotycząca oświetlenia ścieżki obok bieżni w celu zwiększenia bezpieczeństwa 

w okresie jesienno- zimowym – na kolejnym spotkaniu RR P.  

Dyrektor zobowiązała się odnieść do tematu na kolejnym zebraniu Rady Rodziców. 

14. Zakończenie obrad oraz wyznaczenie terminu kolejnego zebrania. 

Termin kolejnego zebrania ustalono na dzień 17 październik 2019 godz. 17.30 

 

 

 

……………………………..                      ………………………………….                        …………………………………….. 

Vice przewodnicząca RR                     Skarbnik RR                            Przewodnicząca Rady Rodziców 

    Karolina Urbańska                         Arkadiusz Zapędowski                             Aleksandra Korbeń 


