
Gdańsk, dn. 14 marca 2022 roku 

PROTOKÓŁ NR 4 Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 W GDAŃSKU 

 
Pierwsze – od długiego czasu – spotkanie w szkole, w bezpośredniej bliskości, a nie w reżimie zdalnym. 

Wielka radość z obcowania nieprzerywanego zakłóceniami sprawności sieci. 
 
W zebraniu wzięli udział przedstawiciele klas: 1a, 3b, 4a, 4b, 5b, 6a, 7a, 7b, 7e, 8a, 8b, 8c, 8c, 8e. 

 
Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Dyrektor Dorota Chojna. 
 
Zebranie (po powitaniu) otworzyło rozpatrzenie i przyjęcie wniosku Pani Justyny Dziuby o dofinasowanie 

kwotą 350zł nagród dla 9 laureatów w konkursie „Klasa w Minecrafcie”  dla klas 1 – 8 (12 głosujących: 11/1/0). 
 
Dyskusja nad zmianami w regulaminie Rady Rodziców pochłonęła dość dużo czasu i zaowocowała zmianami 

w jego treści w zakresie dystrybucji protokołów z zebrań Rady, jak i procedury wyborów do Rady. 
Pełna treść zmian zostanie opublikowana w pełnej formie Regulaminu na stronie internetowej strony. 

Dyrekcja przychyliła się do prośby rodziców o umożliwienie publikowania protokołów z zebrań RR również w e-
dzienniku, w związku z czym od niniejszego protokołu będzie można je znaleźć zarówno na www szkoły: 
https://sp50.edu.gdansk.pl/pl/page/dla-rodzica-2/rada-rodzicow, jak i w VULCANie. 

Za dystrybucją protokołów w formie publikacji na stronie szkoły, jak i poprzez dziennik elektroniczny 
głosowało 13 osób (12/1/0). 

Zmiany regulaminu w punkcie dotyczącym wyborów i trybu zwoływania pierwszego zebrania rady w roku 
szkolnym głosowało 13 osób (13/0/0). 

 
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rady Rodziców w nowej treści po jego publikacji. 

 
Rada w dalszej części spotkania zajęła się nowymi zmianami Statutu Szkoły przyjętym przez Radę 

Pedagogiczną dnia 11 marca. Zarząd Rady Rodziców poinformował, że uchwalony Statut zawiera rozbieżności 
w stosunku do dyskusji i ustaleń ze spotkania przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady 
Rodziców w dniu 28 lutego. Konkluzją rozmowy z Panią Dyrektor na ten temat był wniosek, iż doszło do 
nieporozumienia w zakresie interpretacji stanowisk stron na tamtym spotkaniu, co zaowocowało wprowadzeniem 
zmian do Statutu w brzmieniu nieaprobowanym przez Radę Rodziców. 

Celem uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości położymy większy nacisk na etap przygotowawczy 
i  lepszą (oraz pisemną) komunikację i sprawozdawczość uzgadnianych spraw. 

 
W nowym Statucie nie znajdą się – zakwestionowane przez Radę Rodziców we wrześniu – zapisy regulujące 

wygląd uczniów. 
Niestety, pomimo sprzeciwu przedstawicieli rodziców, w Statucie zamieszczono zapis o konieczności 

podawania powodu nieobecności ucznia przy usprawiedliwianiu. Podnoszono niezgodność tego wymogu 
z przepisami o przechowywaniu danych wrażliwych, jak i np. prawie do ochrony tajemnicy medycznej. Dyrekcja 
zadeklarowała gotowość powrotu do sprawy po zasięgnięciu konsultacji prawnych. 

 Wątpliwości niektórych rodziców wzbudzały też forma i wymagany czas (7 dni od ustania przyczyny 
nieobecności) do przedkładania usprawiedliwień. 

Rodzice zauważyli, że ze Statutu szkoły został usunięty punkt dotyczący Klubu Starszaka (miejsce dla 
uczniów klas starszych, gdzie mogliby spędzać czas pozalekcyjny oczekując np. na odebranie ze szkoły – 
quasiświetlica). Na pomieszczenia przed kilku laty Klubu Starszaka zaadaptowano Harcówkę, remont był celem 
Festynu Świątecznego, a rodzice włożyli ogromny wkład pracy i czasu, aby pomieszczenie wyremontować. Obecnie 
Klub Starszaka wykorzystywany jest jako izba lekcyjna i nieudostępniany na wcześniejsze cele statutowe). 

Pani Dyrektor wyjaśniła, że sytuacja wynika z problemów lokalowych szkoły i zadeklarowała, że wraz ze 
spodziewaną (odejście roczników klas mnogich) poprawą sytuacji lokalowej Klub Starszaka zostanie reaktywowany. 
Prośba od rodziców, aby Klub Starszaka pojawił się jednak w treści obecnego Statutu szkoły. 

 
Rada Rodziców wierzy, że konieczność kolejnych zmian statutu będzie w przyszłości sygnalizowana, a treść 

budzących wątpliwości wspólnie omawiana przed ich uchwaleniem przez Radę Pedagogiczną, co zostało też 
zadeklarowane przez Panią Dyrektor, za co z góry dziękujemy. 

 



Gorąco zachęcamy wszystkich rodziców i uczniów do zapoznania się ze Statutem Szkoły po nowo 
wprowadzonych zmianach. 

 
Jeden z rodziców zgłosił bardzo niepokojące zdarzenia - jak nazwał to – mobbingu w szkole przez uczniów 

z klas starszych nad młodszymi, a co w ocenie rady zostało uznane za przejawy przemocy / prześladowania. Grupa 
uczniów (prawdopodobnie klasy 7/8) znęcała się nad uczniem z klasy młodszej. 

Zgłoszenie zostało przyjęte przez obecną na zebraniu Dyrekcję. 
 
W toku rozmowy na ten temat poruszono też kwestie cyberprzemocy. Dyrekcja poinformowała, 

o podejmowanych przeciwdziałaniach (wsparcie psychologiczne – działanie w trójkącie: wychowawca – psycholog 
– pedagog, współpraca ze Strażą Miejską, zgłaszanie na Policję spraw tego wymagających). 

 
Bardzo prosimy o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich przejawów mobbingu / przemocy w szkole oraz 

interwencje, w przypadku stwierdzenia przejawów takich, czy podobnych działań i zachowań. 
 
Rada zwraca się z apelem do rodziców o zaangażowanie się w działalność Spółdzielni Uczniowskiej. Emilia 

Kordek, która była jednym z głównych filarów Spółdzielni i sklepiku nie będzie już dłużej mogła cieszyć nas swoim 
wieloletnim wsparciem – za które ogromnie wszyscy dziękujemy - dla tej inicjatywy, dlatego potrzebujemy 
następców. Serdecznie prosimy o kontakt w tej sprawie i pomoc naszym dzieciom w prowadzeniu ich sklepiku 
szkolnego. 

 
Do obrad włączono koncepcję pozyskiwania środków z 1% poprzez zewnętrzne fundacje, ale z powodu 

zbliżającego się terminu składania deklaracji rocznych PIT, postanowiono wrócić do tej sprawy w kolejnym roku 
podatkowym. 

 
Pani Dyrektor – widocznie wzruszona – odniosła się do sytuacji szkoły na przestrzeni ostatnich, bardzo 

trudnych dwóch lat. Do strajków nauczycielskich, do pandemii, do tragedii związanej z odejściem Piotrusia, 
o dramacie wojny w Ukrainie i jej implikacjach dla nas. Pani Dyrektor gorąco podziękowała za pomoc 
w rozwiązywaniu problemów, za ogromne zaangażowanie uczniów w działania pomocowe, działalność 
charytatywną. Wzruszona mówiła o wsparciu dla Ukrainy, jakie zorganizowano w szkole. Opisała, jak bardzo 
uczniowie pomagają nowo przybyłym dzieciom z Ukrainy, jak się o nich troszczą. Prosiła, aby przekazać to rodzicom 
w klasach, aby mogli być dumni ze swoich dzieci. (…) kocham Was za to, że tak potraficie otworzyć swoje serca, no 
i chyba dlatego, Wasze dzieci też są takie (…). 

 
Rodzice zauważyli, że bez zaangażowania nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły i „wskazania drogi”, 

tak szlachetne działania uczniów byłyby trudne do podjęcia. 
 
Pojawiła się propozycja przeprowadzania festynu rodzinnego przed Wielkanocą z celem wsparcia potrzeb 

nowych ukraińskich uczniów oraz szkoły w tym zakresie, ale z powodu braku czasu na zorganizowanie termin, jak 
i forma, zostały przełożone na czas późniejszy. Zachęcamy rodziców do rozpoznawania sytuacji w ich klasach 
i podejmowanie niezależnych działań pomocowych. 

 
Rada Rodziców przekazała wsparcie finansowe zebrane przez rodziców naszej szkoły wraz z dodatkową 

kwotą 1.000zł z funduszu RR na potrzeby ukraińskiej rodziny przyjętej przez rodziców z naszej szkoły – Państwa 
Błażowskich oraz sfinansowała obiady w marcu dla dwojga dzieci z naszej szkoły. 

Ogromne podziękowania dla rodziców naszej szkoły za wsparcie. 
 
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: Adam Miszkiewicz     Przewodnicząca: Małgorzata Działakiewicz-Posiła 
 
 



 
 
 
 
 
 


