
PROTOKÓŁ nr 2/2021 z dnia 17.11.2021 r 

Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW 

Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni. 

 

 

W dniu 17 listopada 2021 o godzinie 18:00 odbyło się spotkanie Rady Rodziców SP nr 20 im. 2 

Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni. 

W spotkaniu wzięło udział 17 przedstawicieli klas na 28. oddziały szkolne (nie obecni 

przedstawiciele następujących klas: 2C, 3B, 4C, 5B, 6A, 7A, 7B, 7D, 7E, 8A, 8B. Obradom 

przewodniczyła przewodnicząca RR Pani Aleksandra Korbeń oraz pozostali członkowie Prezydium w 

składzie: 

Karolina Urbańska – wiceprzewodnicząca RR SP 20 w Gdyni 

Kinga Kochańczyk -skarbnik RR SP 20 w Gdyni 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkoły w osobach 

Dyrektor SP 20 Pani Marta Szymańska,   

Wicedyrektor Pani Iwona Nitychoruk i Iwona Jaszińska Kondrat 

Zebranie odbyło się zgodnie z poniższym harmonogramem: 

1. Przywitanie 

2. Powitanie gości 

3. Wybór protokolanta  

Protokolant Pani Kinga Kochańczyk 

4. Informacja o stanie konta RR na dzień 17.11.2021 r  

Stan na dziś: 46 184,58 zł. Wydatki do końca listopada 7 751,92 zł. Wpłaty na konto RR od 

01.09.2021 wyniosły 13 590,00 zł 

5. Omówienie sytuacji związanych z COVID-19 -Pani Dyrektor 

Wszystkie działania są uzależnione od kontaktu z PSSE. Przebieg informacji wygląda 

następująco: po uzyskaniu informacji od rodzica o pozytywnym wyniku, szkoła musi otrzymać 

informuje PSSE w sposób określony procedurą, który nakłada kwarantannę bądź izolacje w 

zależności od sytuacji.  

 

6. Omówienie wniosków -dofinansowanie konkursów szkolnych. 

Na wniosek biblioteki RR przyznała dofinansowanie w kwocie 2 500,00 zł plus 200,00 zł na 

konkurs.  

Na konkursy organizowane przez świetlicę RR przeznaczyła 1800,00 zł 

Konkursy dla klas I – III 2 250,00 zł 

Konkursy IV – VIII do tej pory wpłynęły wnioski na kwotę 400,00 zł 

             Głosowanie przez aklamację 

 

7. Wolne wnioski 

 

Kontakt pomiędzy przedstawicielami klas do RR. Zaproponowano kontakt przez Librus 



Automaty z przekąskami. Rodzice chcą, aby zamieszczone w  automatach napoje i przekąski 

były zdrowe dla dzieci. Właściciel automatów jest zobowiązany przepisami prawa do 

udostępniania dzieciom tylko takich produktów. W przypadku stwierdzenia naruszeń, co do 

jakości zaopatrzenia automatów, poproszono rodziców o jak najszybsze zgłaszanie tego faktu 

Pani v-ce dyrektor Iwonie Nitychoruk.  

Zgłoszono wątpliwości co do jadłospisu, co do ilości wieprzowiny, kaloryczności i marnowania 

jedzenia. Pani Dyrektor poinformowała, że jadłospis jest prawidłowy, co potwierdzają 

wyrywkowe (min. Raz w roku) kontrole sanepidu, ponadto dzieci mogą  przedstawiać swoje 

propozycje do menu,  a nasza szkoła została nagrodzona za dobrze skomponowany i 

różnorodny jadłospis. Padło pytanie czy będziemy w programie „Kuchnia centralna” –  Na 

razie nie jesteśmy ujęci w takich planach, nasza dzielnica jest za daleko od centrum.  

Rodzice zadali pytanie o ilość sprawdzianów w ciągu dnia/ tygodnia z uwagi na spiętrzenia 

materiału. Pani Dyrektor poinformowała o obowiązującym limicie trzech prac klasowych w 

tygodniu i dowolnej ilości kartkówek 

 

8. Zakończenie obrad oraz wyznaczenie terminu kolejnego zebrania.  

 

Termin kolejnego spotkania: 12 I 2022 r godzina 18.00 

 

 

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

Vice przewodnicząca RR                      Skarbnik RR                               Przewodnicząca Rady Rodziców 

    Karolina Urbańska                          Kinga Kochańczyk                                   Aleksandra Korbeń 


