
Gdańsk, 20.09.2021 roku 

 

Protokół nr 1 z zebrania Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 50 
 

Pierwsze, inauguracyjne zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/22  zostało 

otwarte przez dotychczasową Przewodniczącą Małgorzatę Działakiewicz-Posiłę. 

Zgromadzeni rodzice zapoznali się z przedstawionym przez Przewodniczącą 

sprawozdaniem finansowym RR z poprzedniego roku szkolnego. Obecni na zebraniu 

reprezentanci klas, celem zapoznania, w kilku słowach, opowiedzieli o sobie. Następnie 

rozpoczęto wybory do zarządu rady rodziców, wybrano komisję skrutacyjną, 

zaproponowano kandydatów i przeprowadzono wybory w głosowaniu tajnym.  

Spośród zgłoszonych 9 kandydatów wybrano siedmioosobowy skład Zarządu RR w 

osobach: 

• Małgorzaty Działakiewicz-Posiły - Przewodniczącej, 

• Moniki Trochim, 

• Agnieszki Błażowskiej, 

• Emilii Kordek, 

• Sławomira Pachniewskiego - Zastępcy, 

• Adama Miszkiewicza – Sekretarza, 

• Wojciecha Godka. 

Następnie poprzez aklamację zatwierdzono skład Komisji Rewizyjnej: 

• Robert Zasada, 

• Maria Kulesza, 

• Wioletta Kakowska-Mehring. 

 

Na spotkanie dołączyła Pani Dyrektor – Dorota Chojna. 

  

Następnie poruszono kwestie zmian w statucie szkoły, w kontekście których zwrócono 

uwagę na: 

• dokonanie zmian bez konsultacji z rodzicami, 

• dokonanie zmian dotyczących dopuszczalnego wyglądu zewnętrznego uczniów – 

które zdaniem części rodziców są opresyjne i restrykcyjne, 

• poczucie pociągania wszystkich uczniów do odpowiedzialności zbiorowej za 

niestosowne zachowanie pojedynczych uczennic, 



• poczucie rodziców dzieci klas starszych, że w związku z pandemią i nauczaniem 

zdalnym, dzieciom towarzyszy kryzys zaufania w stosunku do szkoły i trudności w 

relacjach rówieśniczych, które pozostają w związku z występującą wśród części 

młodzieży depresją, 

• niezgodności regulowania wyglądu uczniów z prawem oświatowym , 

• możliwość wykorzystania jednostkowo pojawiających się trudności z wyzywającym 

ubiorem uczniów do rozmowy na temat przyczyn i skutków takiego postępowania, 

• poczucie odgradzania się szkoły od rodziców, pogłębiania bariery w kontakcie, 

szczególnie w czasach pandemii, 

• na zachodzące zmiany obyczajowe, 

• usztywnienie się relacji nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic. Konieczność 

zbudowania relacji na nowo. 

Rodzice poprosili o wzięcie pod uwagę ich zdania przy w prowadzaniu zmian w tak 

ważnych dla społeczności szkolnej dokumentach. Wcześniejsze konsultacje pomogą 

zapobiec eskalacji emocji. 

 

Przeprowadzono głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem zmian 

wprowadzonych ostatnio do statutu: 

Za : 0 głosów 

Wstrzymało się: 4 głosy 

Przeciw: 20 głosów 

 

Rodzice klas I zwrócili uwagę na dezinformację w kwestii odprowadzania i odbierania 

dzieci 

w pierwszych dniach szkoły. W zależności od dyżurującej Pani w szatni dyspozycje różniły 

się od siebie. Dodatkowo zaznaczono, że wymaga się od rodziców zachowania dystansu 

podczas odbioru dzieci po lekcjach, a pozostawiona im do wykorzystywania przestrzeń 

(bardzo mały przedsionek), uniemożliwia zastosowanie się do wymogów. 

 

Następnie poruszono temat Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, do zmian którego 

rodzice również posiadają wątpliwości. 

 



Podczas spotkania Rady Rodziców poinformowano o uruchomieniu w październiku (nie 

ustalono jeszcze dokładnej daty) sklepiku szkolnego działającego w ramach Spółdzielni 

Uczniowskiej. Opiekunami ze strony RR jest Emilia Kordek oraz Agnieszka Błażowska. 

 

Pojawiły się wątpliwości i sprzeczne informacje odnośnie obowiązku brania udziału dzieci 

w teście Coopera. 

 

Poruszono temat usystematyzowania zapisów dotyczących wypisywania dzieci z lekcji 

etyki, religii i WDŻ. 

 

Przekazano prośbę od jednego z rodziców w kwestii wprowadzenia do szkolnego menu 

posiłków wegetariańskich. Przypomniano o dokonywaniu wpłat na indywidualne konta 

obiadowe oraz w razie braku nr rachunku - o kontakt z intendentką. Prośba od jednego z 

rodziców o wprowadzenie do szkoły aplikacji dot. obiadów w szkole. Agnieszka Błażowska 

prześle do Dyrekcji informację o przedmiotowej aplikacji. Mama uczennicy klasy I 

poruszyła również temat obiadów dla pierwszoklasistów, w klasie I A zdarza się, że dzieci 

prowadzone są na obiady po lekcjach, a próby wcześniejszego ustalenia możliwości zmiany 

tego stanu pozostały bez rozwiązania. Dyrekcja zapozna się z tematem i spróbuje znaleźć 

rozwiązanie. 

 

Następnie poruszono temat organizacji pracy świetlicy. Jest dużo nowych nauczycieli. 

 

Rodzice pierwszoklasistów wyrazili prośbę o umożliwienie udziału rodziców na 

uroczystości pasowania na uczniów. Pani Dyrektor zapewniła, że o ile nie będzie odgórnych 

obostrzeń będzie możliwość uczestniczenia w uroczystości przez jednego rodzica dziecka. 

 

Poruszono kwestię przyprowadzania chorych dzieci do szkoły wśród klas pierwszych. 

 

Przekazano informację dot. dobrowolnych ubezpieczeń uczniów w naszej szkole w 

bieżącym roku szkolnym. Pani Dyrektor w dniu 20.09. przesłała do rodziców przez e-

dziennik wiadomość nt. szczegółów oferty ubezpieczeniowej. 

 



Pojawiła się prośba rodziców o rozliczenie kwestii kart do obiadów i faktycznych kosztów 

poniesionych na nabycie identyfikatorów. 

 

Zwrócono uwagę na temat klubu starszaka i możliwości wykorzystania harcówki przez 

uczniów klas 4-8. Aktualnie dzieci nie mają się gdzie podziać, otrzymały informację, że 

przed i po lekcjach nie mogą przebywać na terenie szkoły. Pani Dyrektor poinformowała, że 

ze względu na dużą ilość uczniów i braki lokalowe nie ma możliwości wykorzystania 

harcówki na potrzeby starszych dzieci. 

 

Pojawiło się pytanie dotyczące wolontariatu i koniecznej do wypracowania ilości godzin. 

Czy założenia szkolne wynikają z jakichś przepisów? 

 

Nieustająca prośba o wpłatę składek na fundusz Rady Rodziców na rachunek 

bankowy 

w Santander Bank Polska 49 1090 1098 0000 0001 4646 3358 Rada Rodziców przy 

SP50 

w Gdańsku w kwocie 50 zł rocznie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokół sporządziła Emilia Kordek     Przewodnicząca Małgorzata Działakiewicz-

Posiła 

 

 

 


