PROTOKÓŁ nr 2/2019/2020 z dnia 17.10.2019 r
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.

W dniu 17 października 2019 o godzinie 17:30 odbyło się spotkanie Rady Rodziców SP nr 20 im
Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni.
W spotkaniu wzięło udział 27 przedstawicieli klas na 31 oddziałów szkolne (nie obecni
przedstawiciele następujących klas: 3C, 4A, 7B, 8C). 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.
2.
3.
4.

Przywitanie i otwarcie zebrania
Sprawdzenie listy obecności
Wybór protokolanta: P. Kinga Kochańczyk
Omówienie planowanego budżetu na rok szkolny 2019/2020
Przedyskutowano poszczególne punkty z budżetu i ostatecznie zaakceptowano budżet
wysokości 59 400,00 złotych. Szczegółowe zestawienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca RR poinformowała uczestników zebrania, że aktualnie na koncie RR znajduje
się 35 000 zł, dotychczas do Przewodniczącej RR wpłynęło 35 wniosków od nauczycieli na
sfinansowanie nagród w przeróżnych konkursach organizowanych w naszej szkole na łączną
kwotę 9 000,00 zł.
W związku z wyrażoną przez RD i ZDiZ chęcią partycypowania w koszcie naprawy placu zabaw
przed szkołą RR również przeznaczy 10 000 zł na ten cel.
Zakup krzeseł do czytelni przy szkolnej bibliotece został zaakceptowany jednogłośnie. W
kwestii doposażenie zasobów biblioteki RR postanowiła ponowić ubiegłoroczną akcję
zbierania książek w klasach. Lista najpotrzebniejszych pozycji zostanie dostarczona przez
Panią bibliotekarkę.
RR dyskutowała w sprawie nagród dla uczniów kończących nauczanie początkowe (III klasa) i
uczniów kończących szkołę (VIII klasa). Na kolejnym spotkaniu mają zostać przedstawione
propozycje jakie mają to być nagrody – (książki, zdjęcie, itd.).
RR jednogłośnie podjęła decyzję o rezygnacji z zakupu kalendarzy adwentowych z okazji 6 XII,
na rzecz cukierków.
Obchody z okazji Pierwszego dnia wiosny powinny dotyczyć wszystkich klas, a nie jak
dotychczas IV-VIII.
Ustalono, że RR nie będzie finansowała testów diagnostycznych dla klas III, koszt testu dla
jednego dziecka to 7 zł.
Głosowanie: 21 głosów za, 3 głosy przeciw i 3 osoby się wstrzymały.

Pani dyrektor poinformowała, że nauczyciele klas IV-VIII wypracowali nowy system diagnoz,
w którym znacząco została zmniejszona liczba testów. Testy będą zapowiadane i wpisywane
do e-dziennika.
5. Dyskusja dotycząca festynu
W dyskusji na temat festynu powstał pomysł stworzenia zadaszenia sceny i trybuny dla
zwiększenia atrakcyjności występów jak i licytacji, która spada z powodu dużego
nasłonecznienia.
6. Korespondencja i wolne wnioski
- szukamy sponsora na zakup półki na książki do gabinetu pedagoga szkolnego
- szukamy rozwiązania na zdobycie laminarki do biblioteki szkolnej
- wymiana dywanów w klasach I-III jest na liście zadań priorytetowych szkoły – pani dyrektor
zapewniła, że robi wszystko, by dywany zostały wymienione do końca grudnia
- prośba o wcześniejsze rozpoczęcie pozyskiwania fantów na licytację w czasie festynu aby
móc się do tego lepiej przygotować
- prośba od Dyrekcji o korzystanie z kompleksu sportowego zgodnie z regulaminem
- wiosną przy boisku powstanie tablica informacyjna z umieszczonym na niej grafikiem zajęć
komercyjnych.
7. Wyznaczenie kolejnego spotkania
Termin kolejnego zebrania ustalono na dzień 21 listopad 2019 godz. 17.30
8. Zakończenie obrad.
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