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PROTOKÓŁ NR 2  
Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 W GDAŃSKU 
z dnia 17.10.2022 

 
 
Wybrany na poprzednim zebraniu Rady Rodziców nowy przewodniczący Adam 

Miszkiewicz powitał nowy zarząd Rady Rodziców i podziękował wszystkim 

przedstawicielom trójek klasowych za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Przy okazji zwrócił 

się z prośbą o aktualizację zdjęć członków zarządu na stronie internetowej szkoły.  

Głosowanie on-line, które odbyło się w pierwszych dniach września wyłoniło nowy 

skład Komisji Rewizyjnej. Jej członkiniami zostały: 

• Anna Knight 

• Anna Mietlarek – Kropidłowska 

• Anna Morawska 

Ponadto,  Rada Rodziców zatwierdziła poprzez głosowanie on-line Program 

Wychowawczo Profilaktyczny na rok szkolny 2022/2023.  

Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie przez przewodniczącego, 

a następnie omówienie wspólnie z pozostałymi członkami rady preliminarza Rady Rodziców 

na bieżący rok szkolny. Przypomnieć należy w tym miejscu, że wzrosła wysokość składki na 

Radę Rodziców – z 5 zł na 10 zł/miesiąc,  co daje nadzieję na zgromadzenie większej ilości 

środków finansowych. Następnie Rada Rodziców jednogłośnie zatwierdziła przedstawiony 

przez przewodniczącego preliminarz oraz przeszła do omawiania kolejnych spraw.  

Pod dyskusję została poddana kwestia związana z uczestnictwem w spotkaniach Rady 

Rodziców dyrekcji szkoły. Wspólnie ustalono, że dyrekcja będzie zapraszana na drugą część 

naszych spotkań, które zazwyczaj trwają około 2 godzin. W związku z tym pierwsza godzina 

będzie czasem przeznaczonym na omówienie spraw tylko w gronie rodziców, zaś druga-  

z udziałem dyrekcji.  

Małgosia Działakiewicz-Posiła zasugerowała, że do każdego spotkania Rady 

Rodziców powinna być wcześniej przygotowana agenda, aby móc sprawniej omawiać bieżące 

kwestie i dać możliwość przygotowania się do spotkania z rodzicami dyrekcji szkoły.  

W podziękowaniu za lata pracy w Radzie Rodziców oraz zaangażowanie w sprawy szkoły, 

przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącą wręczyli Małgosi bukiet kwiatów, który przyjęła 

z ogromnym wzruszeniem, dziękując za owocną, kilkuletnią współpracę.  

 Przedstawiciel rodziców klasy 7A Daniel Pawelec zaproponował, aby poruszyć 

z dyrekcją kwestię odwoływania pierwszej oraz ostatniej lekcji w przypadku uczniów klas 7 
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oraz 8. Chodzi  o to, aby zmęczona natłokiem obowiązków szkolnych młodzież z klas 

starszych mogła szybciej wracać do domu zamiast bezczynnie spędzać czas na zastępstwach.  

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Monika Trochim zaproponowała stworzenie 

funduszu wsparcia finansowego uczniów naszej szkoły. Rada Rodziców miałaby wspierać 

jednorazową pomocą finansową w przypadku zdarzeń losowych. Rodzice nie raz wykazywali 

się empatią,  między innymi wtedy, gdy jedna z rodzin ucierpiała w pożarze, oraz  podczas 

zbiórki środków finansowych dla rodziny z Ukrainy.  Przewodniczący zaproponował, aby 

każdego roku w preliminarzu znalazła się pula pieniędzy, która będzie mogła być 

wykorzystana na ewentualną pomoc w przypadku tego typu zdarzeń losowych. Propozycja, 

aby była to kwota 2000 zł  spotkała się z aprobatą pozostałych członków Rady Rodziców. 

Aby fundusz mógł działać, należy stworzyć regulamin przyznawania tego typu wsparcia, 

czym ma się zająć wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Monika Trochim.  

Jednocześnie została podjęta decyzja o udzieleniu jednorazowego wsparcia finansowego 

pochodzącego z wyżej wspomnianego funduszu na pokrycie kosztów związanych 

z wyjazdem na wycieczkę szkolną jednej z uczennic. Kwota wsparcia w wysokości 500 zł 

została przyjęta przez aklamację.  

W drugiej części spotkania do obradującej Rady Rodziców dołączyły panie dyrektor: 

Dorota Chojna oraz Anna Bestfal.  

 Nauczycielka języka polskiego, pani Agnieszka Lampkowska zwróciła się do Rady 

Rodziców z prośbą o dofinansowanie w kwocie 1000 zł organizacji czterech konkursów 

skierowanych dla uczniów klas 5-8:  

1. „Poświatowska i Szymborska 3D” (klasy 7-8) 

2. „Ogólnopolski Konkurs Prozatorski” (klasy 7-8) 

3.  „Szkolny Konkurs Interpunkcyjny” (klasy 7-8) 

4. „Dixit w komiksie i opowiadaniu” (klasy 5-6) 

Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na przyznanie z funduszu Rady Rodziców wsparcia na 

organizację wyżej wymienionych konkursów.  

Zaplanowane na ten rok w preliminarzu finansowym przez Radę środki przeznaczone 

na wspieranie organizacji konkursów dla uczniów naszej szkoły wynoszą 5 000 zł. 

Nauczyciele za pośrednictwem dyrekcji wnoszą do Rady o wsparcie wskazując temat 

konkursu, jego termin i adresatów. Radzie szczególnie zależy na wspieranie tej aktywności 

pozwalającej się rozwijać uczniom naszej szkoły i zdobywać dodatkowe kompetencje 

i doświadczenie. 
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Przy okazji tematu konkursów Ania Knight zapytała, czy szkoła nie mogłaby 

zorganizować konkursu, który byłby punktowany podczas rekrutacji do szkół średnich. Pani 

wicedyrektor Anna Bestfal wyjaśniła, że nie jest to proste, gdyż konkurs taki musiałby być 

podzielony na poszczególne etapy, co wiąże się z dużym wyzwaniem organizacyjnym dla 

szkoły. Poza tym baza istniejących konkursów, w których młodzież mogłaby „wystartować” 

jest tak bogata, że nie ma potrzeby wymyślania nowych.  

Przewodniczący Adam Miszkiewicz przypomniał, że dobrze byłoby zastanowić się 

nad celem tegorocznego festynu, który odbędzie się w grudniu. Prosi także o zbieranie 

propozycji atrakcji, które mogłyby się na nim pojawić w poszczególnych klasach.  

Powrócił temat podziału języka angielskiego na grupy w klasach I – III. Pani Dyrektor 

wyjaśniła, że sprawa jest w toku.  

Jest duży problem z dyscypliną w toaletach. Coraz częściej szkoła ma do czynienia 

z aktami wandalizmu ze strony uczniów: połamane deski, podpalany papier toaletowy, 

palenie e-papierosów to tylko niektóre z problemów, które w ostatnim czasie mają miejsce.  

Uczniowie zamykają się w kabinach w kilka osób, zaś w damskich toaletach na ścianach 

przyklejane są zużyte środki higieniczne. Są też przypadki robienia „z góry” zdjęć uczniom 

korzystającym z toalety przez innych uczniów. Są to zdarzenia, które nie powinny mieć 

miejsca. Rozmawiajmy o tym z dziećmi, pewne zachowania są niestety wynoszone z domu 

i również od nas – rodziców zależy, jak będą się one zachowywać w szkole. Nauczyciele nie 

mogą zabraniać uczniom wychodzić do toalety w czasie lekcji, jednak w odniesieniu do 

ostatnich wydarzeń należałoby zintensyfikować ilość kontroli nauczycielskiej w łazienkach. 

Młodzież musi wiedzieć, że nie jest bezkarna i że poniesienie konsekwencji swoich 

nieodpowiedzialnych zachowań to rzecz oczywista.  Przy tej okazji pojawił się pomysł 

montażu czujników dymu w toaletach, co należałoby rozważyć po sprawdzeniu kosztów, 

jakie by się z tym wiązały.  

Przewodniczący Adam Miszkiewicz zwrócił uwagę na docierające do rodziców, że 

dzieci, którym to przysługuje (do klas V) nie odbierają warzyw, owoców oraz mleka. 

W rezultacie jedzenie się marnuje, co również nie powinno mieć miejsca, a także stoi 

w sprzeczności z ideami „Szkoły promującej zdrowie” jaką jest Pięćdziesiątka. 

Kasia Sowa ponownie prosi o rozważenie powrotu do długiej, 20-minutowej przerwy 

obiadowej. Dla dzieci to zbyt mało czasu, aby zjeść oba dania. Problemem jest też zdążenie 

na czas uczniów, których poprzedzającą obiad lekcją było wychowanie fizyczne (uczniowie 

muszą się przebrać a następnie biec na stołówkę, pod którą na niektórych przerwach ustawiają 

się bardzo długie kolejki). Dyrekcja wyjaśniła, że uczniowie zamiast jeść prowadzą dyskusje 



str. 4 

i dlatego brakuje im czasu na zjedzenie całego obiadu, zaś zmiana długości przerwy 

najprawdopodobniej niczego by nie zmieniła. Rada nie zaprzestanie analizowania tego 

problemu, zwłaszcza, że zdarzają się przypadki, że konsekwencją niewystarczającego czasu 

na konsumpcję posiłku czasami są spóźnienia uczniów na lekcję następną. 

Pani Dyrektor wypowiedziała się w kwestii odwoływania pierwszej i ostatniej lekcji 

uczniów klas 7 i 8 w przypadku nieobecności w szkole nauczyciela.  Jest to rozwiązanie, 

które dyrekcja rozważa wdrożyć ale tylko w przypadku, gdy wszyscy rodzice solidarnie 

podpiszą oświadczenie, że są w pełni świadomi tego, iż szkoła nie bierze odpowiedzialności 

za uczniów, którzy są zwalniani do domu. 

W grudniu odbędzie się spotkanie na temat rekrutacji do szkół średnich dla rodziców 

uczniów klas ósmych, które poprowadzi Ania Knight.  

Małgosia Działakiewicz-Posiła zwróciła się z pytaniem do dyrekcji, czy możliwe jest 

przywrócenie spotkań z rodzicami w szkole co miesiąc. Pani Dyrektor wyjaśniła, że zmiana 

częstotliwości zebrań była podyktowana niską frekwencją rodziców na spotkaniach. Były 

także sytuacje, kiedy na zebraniu nie pojawił się ani jeden rodzic z klasy.   

Po raz kolejny powraca temat Harcówki, która miała być miejscem spędzania czasu po 

lekcjach przez starszych uczniów, a obecnie funkcjonuje jako sala lekcyjna. Docelowo ma się 

tam także znaleźć pracownia ceramiczno-krawiecka. Rodzice zwrócili uwagę, że nie takie 

miało być przeznaczenie pomieszczenia, na którego remont środki zostały zgromadzone 

podczas kiermaszu. Dyrekcja wyjaśniła, że lekcje odbywają się (zarówno w harcówce, jak 

i sali nr 02) do godziny 13:30 (czasem do 12:30), a po tym czasie pojawia się problem 

z zapewnieniem opieki nauczycielskiej nad uczniami, którzy ewentualnie mieli by w niej 

przebywać. Brakuje także nauczycieli wspomagających, co jest poważnym problemem 

w kontekście pojawiających się aktów agresji oraz wulgarnego odnoszenia się do nauczyciela 

przez uczniów klas pierwszych.  W tym przypadku dyrekcja zapewniła, że rodzice są chętni 

do współpracy i wygląda na to, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. 

 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokół sporządziła: Anna Zienkiewicz Przewodniczący: Adam Miszkiewicz 
 
 
 
 
Gdańsk, 2022-10-17 
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Załącznik do protokołu z obrad Rady Rodziców SP50 w Gdańsku – lista obecności. 
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