
PROTOKÓŁ nr 3 z dnia 09.01.2023 r 

Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW 

Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni  

w roku szkolnym 2022/2023  

 

W dniu 9 stycznia 2023 r. o godzinie 17:30 odbyło się spotkanie Rady Rodziców SP nr 20 im. 2 

Morskiego Pułku Strzelców w Gdyni. 

W spotkaniu wzięło udział 18 przedstawicieli klas na 26 oddziałów szkolnych (nieobecni 

przedstawiciele klas: 1C, 3B, 3C, 5C, 7A, 8A, 8D, 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 i Wicedyrektor Pani Iwona Jaszińska- Kondrat 

Zebranie odbyło się zgodnie z poniższym harmonogramem: 

1. Przywitanie 
2. Powitanie gości 
3. Wybór protokolanta. – Pani Karolina Urbańska 
4. Informacja o stanie konta RR na dzień 31.12.2022r. oraz poniesionych wydatkach do tej pory na 

ksero ( w tym zakup samego papieru) – Pani Korbeń Aleksandra – w załączeniu zestawienie do 
wglądu. 

 

Wpłaty w pierwszym semestrze w wysokości 24.345,00 zł.  
Wydatki poniesione do dnia 31.12.2022r. w wysokości 13 922,80 zł. w tym na ksero zaplanowane 
było 12.000 zł na rok do tej pory wydano 6 234,81 zł. (na sam papier kwotę: 2 476,92 zł.) 
 
Na dzień dzisiejszy żadna z klas nie osiągnęła wymaganych 80% wpłat na RR. Za datę zakończenie 
zbierania wpłat za pierwszy semestr uznajemy dzień 15.01.2023. Na kolejnym zebraniu RR 
podsumujemy wyniki w klasach.  
 
Głosowanie: za …………18…………………, przeciw…………0………… wstrzymał się ……0……… 

 
5. Regulamin obiadów. Wpłynęło zapytanie przez platformę Librus w sprawie zasad regulaminu 

szczególnie w kwestii odpisów za niewykorzystane posiłki. Głos zabrał Pani Dyrektor, która 
wyjaśniła szczegóły. Wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione. 

6. Półkolonie w szkole w okresie ferii zimowych „AKCJA ZIMA 2023”. Dzięki finansowaniu 
pozyskanemu przez miasto Gdynia nasza szkoła skorzystała z programu realizowango przez 
UNICEF w efekcie czego 135 uczniów SP20 skorzysta w okresie ferii z bezpłatnych półkolonii.  

7. Informacja od Vice Dyrektor Nitychoruk – dołączenie do Klubu Szkół UNICEF – Pani Dyrektor 
przedstawiła koncepcje programu i poprosiła grono RR o zaopiniowanie projektu. 
 
Głosowanie: za …………18…………………, przeciw…………0………… wstrzymał się ……0……… 
 
 

8. Wolne wnioski. 
 



Budżet uczniowski. Padło pytanie co dzieje się w temacie budżetu uczniowskiego. Pytanie 
zostanie przekazane do opiekuna projektu Pani Dziubańskiej, wrócimy z odpowiedzią na 
kolejnym spotkaniu RR. 
 
Zbiórka funduszy na Akcję Zima nie przyniosła znaczącego odzewu. Agata Lewandowska 
poinformowała o inicjatywie „Otwarta szafa” prowadzonej przez Przystań przy Lipowej 15. 
Zaproponowała aby pomysłodawczyni projektu przekazała informacje o tej inicjatywie osobom 
potrzebującym.   

 
16. Zakończenie obrad oraz wyznaczenie terminu kolejnego zebrania – 20.03.2023 godzina 17:30 

 

 

 

 


