
PROTOKÓŁ nr 2 z dnia 24.10.2022 r 

Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW 

Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni  

w roku szkolnym 2022/2023  

 

W dniu 24 października 2022 o godzinie 17:30 odbyło się spotkanie Rady Rodziców SP nr 20 

im. 2 Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni. 

W spotkaniu wzięło udział 17 przedstawicieli klas na 26. oddziały szkolne (nieobecni 

przedstawiciele klas: 1C, 5C, 6A, 6B, 7A, 7B, 8B, 8C, 8F). 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 Jaszińska- Kondrat 

Zebranie odbyło się zgodnie z poniższym harmonogramem: 

1. Przywitanie 
2. Powitanie gości. (pani dyrektor Marta Szymańska, Pani Vice Iwony Jaszińska – Kondrat) 

 
3. Wybór protokólanta – Pani Karolina Urbańska 
 
4. Informacja o stanie konta RR na dzień 24.08.2022r. oraz poniesionych wydatkach do tej pory – 

Pani Korbeń Aleksandra – w załączeniu zestawienie. 
 

Propozycja wynagrodzenie dla Pani Sylwii za powadzenie księgowości – 2x do roku voucher w 
okresie Świąt 
 
Głosowanie: ile za …………17…………………, ile przeciw…………0…………kto się wstrzymał……0……… 

 
 

5. Przedstawienie propozycji na zorganizowanie Mikołajek: 
RR uzgodniła, że rezygnujemy z organizacji Mikołajek organizowanych przez RR. Mikołajki będą 
organizowane wewnątrz klas. 
 
 
Głosowanie: ile za …………17…………………, ile przeciw……………0…………kto się wstrzymał……0…… 
 
 

 
6. Informacja, ile wpłynęło wniosków od nauczycieli i na jaką kwotę. 

Wpłynęła 30 wniosków na łączna kwotę 8 335,00 zł. Zaplanowana kwota w budżecie była 
10.000,00 – więc wszystkie wnioski mogą mieć pozytywną opinię. 
Dodatkowo Biblioteka napisała o dofinansowanie ok 1700,00 zł. – natomiast na doposażenie 
zakładaliśmy 2500,00 zł. – też na dzień dzisiejszy mieścimy się w budżecie. 
   
 
 



Głosowanie: ile za …………17………………… ile przeciw………0………………kto się wstrzymał ……0……… 
 
 

7. Wolne wnioski. 
- Pani Dyrektor przekazał informacje dotyczącą zakupu koszy na boisko szkolne. 
- P. Agata Lewandowska przesłała poprzez platformę Librus kilka pytań. Została wyjaśniona 
kwestia kontaktu przez platformę Librus z przedstawicielami poszczególnych klas oraz z 
Prezydium RR 
- Ponadto Pani Lewandowska zobowiązała się do sprawowania pieczy nad aktualizacją informacji 
na tablicy/ach przynależnych do RR umieszczonych w szkole. 
-Co do organizacji posiłków oraz jadłospisu nie było uwag, Dyrekcja poinformowała członków 
spotkania, że Sanepid nie ma żadnych uwag co do prowadzenia stołówki/ kuchni.  
- Zakupiono 4 propozycje czasopism dla klas starszych pani z Biblioteki ma wysądować czy jest 
potrzebna prenumerata ( w zależności od zainteresowania). 
- Opiekunka Samorządu Pani Dziubańska złożyła zapytanie do RR o wsparcie projektu Uczniowski 
Budżet Obywatelski. Przewodnicząca Ola Korbeń wyjaśniła idee projektu i poinformowała o 
wsparciu Rady Miasta w wysokości 1000,00 zł. RR jednogłośnie zdecydowała dofinansować 
inicjatywę kwotą 500,00 zł 
- Padła propozycja uczestnictwa w projektach: „Lekcje w kinie” i „Być jak Ignacy” finansowany 
przez fundację Łukaszewicza. Dyrekcja poinformowała, że w pierwszym projekcie bierzemy 
udział, uczestnictwo w drugim z wymienionych będzie rozważone i powrócimy do tematu na 
kolejnym zebraniu RR     
 

 
16. Zakończenie obrad oraz wyznaczenie terminu kolejnego zebrania – 09.01.2023 godzina 17:30 

 

 

 

 


