
PROTOKÓŁ nr 1 z dnia 12.09.2022 r 

Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW 

Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni  

w roku szkolnym 2022/2023  

 

W dniu 12 września 2022 o godzinie 17:30 odbyło się spotkanie Rady Rodziców SP nr 20 im. 2 

Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni. 

W spotkaniu wzięło udział 25 przedstawicieli klas na 26. oddziały szkolne (nie obecny był 

przedstawiciele klasy 6B). Obradom przewodniczyła przewodnicząca RR Pani Aleksandra Korbeń oraz 

pozostali członkowie Prezydium w składzie: 

Karolina Urbańska – wiceprzewodnicząca 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 zebranych przedstawicieli klas oraz zaproszonych gości 

 

2. Wybór protokolanta  

Protokolant Pani Karolina Urbańska 

 

3. Przedstawienie propozycji ubezpieczenia w Inter Risk – Pan Marcel Motycki 

 

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok szkolny 2021/22 oraz protokołu komisji 

rewizyjnej, która podczas wakacji sprawdziła rachunki oraz wydatki RR. Sprawozdanie zostało 

zatwierdzone przez Radę Rodziców. Sprawozdanie stanowi załącznik 1. 

 

Informacja o wpłatach RR na dzień 31.08.2022r.  

Stan: 20 931,51 zł ( w tym 1 811,00 zł. ze zbiórki na Margarite) 

 

5. Wybór komisji skrutacyjnej w składzie: 

- Pan Tomasz Limon  

- Pani Milena Dabrowska 

- Pan Marcin Tyborski 

 

6. Wybór nowego prezydium na rok szkolny 2022/2023 w składzie: 

- Pani Aleksandra Korbeń – Przewodnicząca 

- Pani Karolina Urbańska – Wiceprzewodnicząca 

- Pani Ewelina Szumacher – Skarbnik 

Podjęcie uchwały Nr 1/2022r 

 

7. Przedstawienie projektu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego przez Panią Dyrektor. 
Podczas przeglądania planu pojawiło się kilka poprawek od przedstawicieli klas, które zostały 
naniesione na plan i poddane głosowaniu. Rada Rodziców w głosowaniu jawnym zatwierdziła 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły na rok szkolny 2022/23. Głosowali: za 25, 
przeciw 0, wstrzymało się 0. Podjęto uchwałę Nr 2/2022. 



 
8. Pani  Dyrektor przedstawiła dni  wolne na rok szkolny 2022/23 (tzw. Dyrektorskie) 31.10, 08-

10.11, 02.05, 23-25.05 oraz 9.06.2023r., który odrabiany będzie Festynem z okazji Dnia 
Dziecka 17.06.2023r. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała przedstawioną propozycję. 
 

9.  Pani Dyrektor zapoznała Radę Rodziców ze zmianami w Statucie szkoły oraz w Regulaminie 
szkoły. 
 

10. Podjęto decyzje o dobrowolnym wyborze składki na ubezpieczenie dzieci na rok szkolny 
2022/2023. 
Ustalono, że na stronie szkoły można znaleźć propozycje ubezpieczenia z PZU – kontynuacja 

zeszłoroczna – płatność przez link oraz oferta przedstawiona przez przedstawiciela Inter – Risk 

z niezbędnymi informacjami jak ubezpieczyć dziecko.  Ubezpieczenie jest całkowicie 

dobrowolne i szkoła nie narzuca przedstawicielstwa wybór należy do rodziców. 

 

11. Ustalono wysokość składki na rok szkolny 2022/2023 

- wysokość składki na jedno dziecko 100,00 zł/semestr 

- wysokość składki przy 2 dzieci po 75,00 zł / semestr 

- wysokość składki przy 3 dzieci po 50,00 zł. / semestr 

- czwarte i kolejne dziecko 0,00 (płacimy za troje dzieci w szkole). 

 

12. Podjęcie uchwały nr 3/2022 w sprawie planu finansowego 2022/2022 

Głosowanie: 24 głosów za, 0 głos przeciw, 1 głos się wstrzymał.  

Plan finansowy stanowi załącznik nr 2. 

 

13. Przekazanie informacji związanych z dziećmi z Ukrainy i Białorusi. 

Na dzień dzisiejszy w naszej szkole jest 23 dzieci z Ukrainy i Białorusi  
Są one pod opieką psychologa i pedagoga szkolnego, którzy koordynują jakie niezbędne 
działania na ich rzecz. 
Osobą odpowiedzialną za wsparcie jest również wychowawca, który jak zauważy problem, 
jakieś potrzeby, wtedy może zgłosić się do RR z prośbą o pomoc. 
 

14. Do 30 września 2022 nauczyciele maja czas aby składać do RR wnioski z prośba o 

dofinansowanie różnego rodzaju konkursów. 

 

15. Wolne wnioski 

-Na prośbę rodziców szkoła ma napisać pismo do GCS  z prośbą o naprawę koszy do 

koszykówki na boisku szkolnym oraz piłkochwytów. 

- Został podtrzymany pomysł zwrotu 20% wpłat do klasy do wykorzystania na dowolny cel. 

Obecnie próg wynosić będzie 80% wpłat. 

I semestr zostanie rozliczony do 15.01.2022 , natomiast II semest do 30.05.2022. 

 

16. Zakończenie obrad oraz wyznaczenie terminu kolejnego zebrania.  

              Termin kolejnego spotkania: 24 10 2022 r godzina 17.30. 

 

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

Vice przewodnicząca RR                      Skarbnik RR                               Przewodnicząca Rady Rodziców 

    Karolina Urbańska                          Ewelina Szumacher                                   Aleksandra Korbeń 


