PROTOKÓŁ z dnia 21.11.2019 r
Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.

W dniu 21 listopada 2019 o godzinie 17:30 odbyło się spotkanie Rady Rodziców SP nr 20 im. 2
Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni.
W spotkaniu wzięło udział 26 przedstawicieli klas na 31 oddziały szkolne (nie obecni przedstawiciele
następujących klas: 3B, 3C, 5A, 5D, 7A). 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.
5.

Przywitanie i otwarcie zebrania
Powitanie gości
Wybór protokolanta: Karolina Urbańska
Prezentacja darmowej aplikacji do nauki mi.in języków obcych
Omówienie propozycji nagród na zakończenie roku dla klas I -VIII
RR wysunęła propozycje, aby podtrzymać system przyznawania nagród wszystkim uczniom
kończącym III klasę oraz przyznawać nagrodę książkową dla wszystkich uczniów kończących
szkołę. Opcja zaproponowana przez nauczycieli to utrzymanie nagród dla uczniów klas IV VIII, którzy spełnią następujące wymagania: średnia ocen 5.3 - nagroda, średnia 5.0 - dyplom,
oraz utrzymanie systemu w klasach I-III, nagrodę książkową otrzymywać będą wszyscy
uczniowie kończący III klasę.
Rodzice opowiedzieli się za opcją zaproponowaną przez nauczycieli. Głosowanie: 26 - za, 0 przeciw
6. Korespondencja i wolne wnioski
RR otrzymała z biblioteki zapotrzebowanie na książki, których koszt wyniesie około 600 zł. RR
ustaliła, że przedstawiciele klas zbiorą po 20 zł od każdej klasy na zakup potrzebnych pozycji.
Ze strony przedstawicieli klas padła propozycja, aby do regulaminów wpisać zapis o zakazie
korzystania ze smartfonów. Rodzice zasugerowali również problem z przepływem informacji
w temacie informowania o konkursach organizowanych przez nauczycieli SP 20
Przewodnicząca RR zobowiązała się wystosować pismo do ZDiZ o doświetlenie drugiego
etapu przejścia dla pieszych. W celu wzmocnienia przekazu podobne pismo ma również
wystosować dyrekcja SP 20
7. Wyznaczenie terminu kolejnego spotkania 12.03.2020 godz. 17.30
8. Zakończenie obrad oraz wyznaczenie terminu kolejnego zebrania.
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