
 
PROTOKÓŁ NR 1  

Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 W GDAŃSKU 

z dnia 14.09.2022 
 
 
Pierwsze, inauguracyjne zebranie w roku szkolnym 2022/23 zostało otwarte przez 

dotychczasową Przewodniczącą Małgorzatę Działakiewicz – Posiłę witając dotychczasowych 

jak i nowych członów Rady oraz Panie Dyrektorki Dorotę Chojnę i Annę Bestfal.  

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za 2021/22 oraz 

informację dotyczącą funkcjonowania Spółdzielni Uczniowskiej przygotowaną przez 

opiekunkę SU Emilię Kordek. 

Nasza wieloletnia Przewodnicząca obdarzana wieloletnim zaufaniem, zdecydowała się w tym 

roku nie podtrzymywać swojej  kandydatury. Bardzo dziękujemy Małgosi za owocne 

przewodzenie naszej Radzie, zwłaszcza, że przypadło to na bardzo trudne czasy. Bardzo 

będzie nam brakować jej rozsądku, troski o uczniów, pewności siebie i poczucia 

bezpieczeństwa jakie roztaczała nad pracami Rady. 

Bardzo liczymy, że Gosia będzie nas nadal wspierać swoim doświadczeniem. 

Obecni zebraniu reprezentanci klas celem zapoznania w kilku słowach opowiedzieli o sobie 

i klasach, które reprezentują. Biorąc uwagę zapał i pomysły członków tegorocznej Rady 

należy spodziewać się owocnego roku szkolnego. 

Przewodnicząca powitała oraz przedstawiła Radzie Rodziców nową opiekunkę sklepiku 

szkolnego, którą od tego roku szkolnego będzie Maria Kuleszo.  

 

Obowiązkowym punktem konstytuującej się w nowym roku szkolnym Rady są 

wybory Zarządu. W roku 2022/23 w jego skład zostali wybrani: 

1. Błażowska Agnieszka  

2. Kuleszo Maria - Skarbnik 

3. Miszkiewicz Adam - Przewodniczący 

4. Sumionka Joanna 

5. Trochim Monika - Wiceprzewodnicząca 

6. Wodyński Bartłomiej 

7. Zienkiewicz Anna - Sekretarz 

 

Wybór Komisji Rewizyjnej odbędzie się zdalnie po wyłonieniu kandydatów. 



 

Poddano też pod głosowanie i przyjęto przez aklamację zwiększenie kwoty składki na Radę 

Rodziców. Należy zauważyć, że składka nie była podnoszona od ponad 10 lat, natomiast 

zarówno potrzeby uczniów jaki i ceny (zwłaszcza w ostatnim czasie) wzrosły. Wysokość 

proponowanej składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23 wynosi PLN 

100.00 rocznie (lub PLN 10,00 miesięcznie). 

 

Wpłatę składek na fundusz Rady Rodziców prosimy realizować do 

Santander Bank Polska 49 1090 1098 0000 0001 4646 3358 

 

Członków Rady prosimy o czynną agitację w sprawie zbierania składek na wszystkich 

wywiadówkach. Fundusze są realizowane wyłącznie na potrzeby dzieci, ich rozwój w szkole, 

nagrody w konkursach, które wygrywają i inne, wspólnie uchwalane wydatki na uczniów.  

 

Kolejnym punktem spotkania było przyjęcie przez aklamację zaproponowanych przez 

Dyrekcję terminów dni wolnych od zajęć dydaktycznych (Dni Dyrektorskie) tj. 31 X, 2 V, 23-

25 V oraz 17 VI. 

Wniosek o przyjęcie i uchwalenie Programu Profilaktyczno Wychowawczego Szkoły na rok 

szkolny 2022/23 został przeniesiony do głosowania zdalnego, aby dać czas rodzicom na 

zapoznanie się z nim oraz zaproponowanie ewentualnych zmian lub uzupełnienie go o nowe 

działania. 

Informacja o Programie Profilaktyczno Wychowawczym była przyczyną do rozmowy nt. 

zgłaszania i udziału uczniów w Olimpiadach i Konkursach Kuratoryjnych. Oprócz już 

zgłoszonych i realizowanych przez szkołę konkursów, rodzicie zaproponują kolejne, 

w których przy wsparciu nauczycieli, mogliby wziąć udział uczniowie naszej szkoły. 

 

Dalszą część zebrania pochłonęła rozmowa o sprawach szkoły. 

 

Pani Dyrektor opowiedziała o planach szkoły na ten rok, dalszym rozwijaniu oferty 

edukacyjnej, jak i samej infrastruktury (m.in. pojawi się pracowania drukarek 3D, 

ceramiczna, Klub Szycia). Podzieliła się także obawami związanym z rosnącymi kosztami 

utrzymania i zmartwieniami związanymi z trudami zatrudnienia nauczycieli na istniejące 

wakaty. Na chwilę obecną brakuje nauczyciela wspomagającego w klasie VI B.  



Pytanie rodziców, czy w tym roku zostanie wznowione uczęszczanie dzieci na basen, 

przyniosło odpowiedź, iż w tym roku szkoła nie zgłosiła akcesu do programu. Jak przyczynę 

podano niskie zainteresowanie wynikające z wysokich kosztów transportu, jak i problemów 

organizacyjnych zapewnienia opieki przez rodziców dzieciom uczęszczającym na basen oraz 

nieprzychylność aury w sezonie zimowym. Sprawę pozostawiono jednak otwartą. 

Ania Knight podniosła sytuację 8-klasistów, którzy w konsekwencji reform z lat 

poprzednich jak i sytuacji demograficznej kolejny rok staną przed trudnym zadaniem wyboru 

i dostania się do szkoły średniej. Ponieważ postępowanie egzaminacyjne i rekrutacyjne są 

dość skomplikowane, Ania zaproponowała przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla 

rodziców. Pomysł bardzo dobry i przyjęty z uznaniem zarówno rodziców, jak i dyrekcji. 

Rodzice poprosili o udostępnienie uczniom szachów w świetlicy, dopytywali także 

o możliwość reaktywacji Klubu Starszaka w Harcówce.  Środki zgromadzone podczas 

ostatniego  Świątecznego Kiermaszu przeznaczone miały być właśnie na ten cel, co tym 

bardziej rozczarowuje rodziców, których dzieci, pomimo chęci nie mogą z niego korzystać. 

Dyrekcja wyjaśniła, że ma to również związek z brakiem możliwości zapewnienia opieki 

nauczycielskiej nad uczniami w trakcie ich przebywania w Harcówce.  

 

Informacja o terminie kolejnego zebrania Rady zostanie przekazana korespondencyjnie. 

 

Nieustająca prośba o wpłatę składek na fundusz Rady Rodziców 

Santander Bank Polska 49 1090 1098 0000 0001 4646 3358 

 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokół sporządził: Anna Zienkiewicz Przewodniczący: Adam Miszkiewicz 
 
  



Załącznik do protokołu z obrad Rady Rodziców SP50 w Gdańsku – lista obecności. 
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Gdańsk, 2022-09-14 


