
Protokół z posiedzenia z dnia 04.10.2021 r. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 

nr 50 w Gdańsku 

 

1. Obecni na zebraniu: VIIb, VIIIa, IVa, Vc, VIIIb, Vb, IIb, VIb, IVb (VIII e), VIIIc, 

VIIId, VII a 

2. Jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe RR za okres 01.09.2020 – 

31.08.2021 

3. Jednomyślnie udzielono Zarządowi RR absolutorium za okres 01.09.2020 – 

31.08.2021 

4. 100% głosów na TAK oddano na wnioski nauczycieli dotyczące konkursów dla 

dzieci klas I-III 

a) Akcja promująca zdrowie – pokaz mody, najlepsze przebranie za owoc lub 

warzywo – 150 zł 

b) Konkurs na najciekawszy wiosenny strój – 150 zł 

c) Konkurs recytatorski „Zima w wierszach” – 150 zł 

d) „Drzewa świata ‘ konkurs na lapbooka – 150 zł 

5. Wolne wnioski / dyskusja 

a) Ania Knight na kolejne posiedzenie RR zobowiązała się poszukać informacji 

prawnych na temat możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz Rady 

Rodziców. 

b) Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała możliwość przystąpienia Szkoły do 

programu „Dzieci mają wychodne”. Zarząd przekaże stanowisko RR Dyrekcji 

Szkoły. 

c) Poruszono brak miejsca dla dzieci klas IV-VIII innego niż świetlica, w którym 

mogłyby poczekać na zajęcia pozaszkolne. W rozmowie z Panią Dyrektor 

ustalono iż, na drzwiach biblioteki zostaną wywieszone godziny, w których 

dostępna będzie dla uczniów czytelnia. Innym rozwiązaniem jest zapisanie 

dziecka do świetlicy, przy czym dzieci  „starsze” będą prawdopodobnie mogły 

(w miarę możliwości i dostępności) przebywać w harcówce – do ustalenia 

przez Panią Dyrektor, konieczność zapewnienia opieki osoby dorosłej. 

d) Po wyborach do samorządu uczniowskiego zostanie powołany 3-stronny zespół 

(Nauczyciel-Rodzic-Uczeń) w celu wypracowania zapisów w statucie szkoły 

(m.in. w kwestii ubioru) zadowalającego wszystkie zainteresowane strony 

e) Do 08/10 trwa ankieta odnośnie zainteresowanych posiłkami vege. Na chwilę 

obecna jest ok. 40 chętnych osób (uczniów i nauczycieli), co rokuje szanse na 

wprowadzenie takich posiłków do szkolnego menu, przy czym: osoby, które 

zgłoszą akces na obiady vege nie będą mogły wybierać pomiędzy vege a 

obiadem „mięsnym” (TYLKO posiłek VEGE) oraz prawdopodobnie posiłki vege 

byłyby wydawane tylko na 1 przerwie. 

f) Poruszono problem zbyt krótkich przerw obiadowych. Uczniowie nie mają dość 

czasu by zjeść posiłek, nie rzadko 7-8 minut stoją w kolejce po obiad. Być 

może przerwy obiadowe zostaną wydłużone do 20 minut kosztem wydłużenia 

o 15 minut ostatniego dzwonka szkolnego. 

g) Pani Dyrektor podziękowała za udział w Festynie Sąsiedzkim. 

h) Pani Dyrektor przekazała, że ostatnim okresie pojawiły się dewastacje w 

szkolnych toaletach, głównie chłopięcych (wrzucanie całych rolek papieru do 

muszli klozetowej, rzucanie mikrymi rolkami papieru w ściany, i inne). 

Poproszono rodziców o  porozmawianie z dziećmi oraz o ewentualne 

poruszenie tego tematu a zebraniach w klasach. 

i) W świetlicy będą „na dniach” montowane nowe (?) wentylatory, które mają 

istotnie poprawić wentylację świetlicowych pomieszczeń. 

j) Pani Dyrektor przedstawiła rozliczenie zakupu kart dostępowych (w załączeniu) 



k) W ostatnich dniach zniknęły ze strony Szkoły, z zakładki Rady Rodziców 

archiwalne protokoły z jej posiedzeń., a protokół z pierwszego posiedzenia RR 

w roku szkolnym 2021-2022 nie został opublikowany. Pani Dyrektor zwróciła 

się z prośbą do RR o niepublikowanie protokołów na stronie szkoły, proponując 

dystrybucję za pośrednictwem GPE. RR zwróciła się do Dyrekcji o publikację. 

Obie strony przedstawiły argumenty za swoimi propozycjami. Mimo to nie 

doszło do zbliżenia stanowisk. 

Jesteśmy ciekawi głosu ogółu Rodziców, na temat zasad i kanałów dystrybucji 

informacji z życia Rady Rodziców. Skąd czerpiecie informacje i czy dostępność 

protokołów na stronie Szkoły powinna być utrzymana? Swoje opinie Rodzice 

mogą przekazać za pośrednictwem przedstawicieli klasowych lub bezpośrednio 

sp50radarodzicow@wp.pl 

6. Przypominamy nr rachunku bankowego, na który można wpłacać składki na RR: 

Santander Bank Polska 49 1090 1098 0000 0001 4646 3358 

7. W grudniu, a więc za pasem Festyn Świąteczny. Mamy nadzieję, że w tym 

roku pandemia nie przeszkodzi nam z jego organizacją. Tradycyjnie 

środki finansowe z Festynu chcielibyśmy przeznaczyć na cel, który 

wpłynie na jakość nauki lub uprzyjemni czas pobytu naszych pociech w 

Szkole. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły co do spożytkowania 

zebranych na festynie środków finansowych, to zapraszamy do dzielenia 

się z nami Waszymi propozycjami sp50radarodzicow@wp.pl 

8. Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował: Sławek Pachniewski   Przewodnicząca Małgorzata Działakiewicz-Posiła 
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