
Protokół z zebrania Rady Rodziców przy Pozytywnej Szkole Podstawowej im. Arkadiusza Arama 
Rybickiego w Gdańsku z dnia 16.10.2018 roku godz. 18.10 

 

Zebranie rozpoczęła  przewodnicząca  Pani Małgorzata Panków  

Przywitanie wszystkich i wybranie przewodniczącego zebrania. Pani Małgorzata Panków została 
jednogłośnie wybrana przewodniczącą zebrania. 

Głosowanie: wszyscy obecni za. 

 

Omówienie harmonogramu pracy RR 

Propozycje zgłaszane przez rodziców: 

1. Kiermasz Bożonarodzeniowy 17-18 grudnia 2018 –cel – zebranie środków na  nagrody: 
objęcie nagrodami czerwonym paskiem wszystkich uczniów, środki pieniężne podzielić i 
przeznaczyć do własnej dyspozycji klas, skonsultowanie z organizatorem  kiermaszu cel 
zbieranych środków, przypomnienie rodzicom o pieczeniu ciast, lista rodziców chętnych do 
pomocy w kawiarence – następne zebranie. 

2. Kiermasz wielkanocny 11-12- 04 2019 roku  - cel jak pkt. 1  
3. Wielka orkiestra świątecznej pomocy 01/2019 ---  weryfikacja p. Iwona  
4. Festyn sportowy  - Kuba Jastrzębski , termin 06-04-2019 roku 
5. Halloween 30-10-2018 roku 
6. Akcja Mopr – 7. edycja świątecznej akcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz 

potrzebujących dzieci. 12/2018 
7. Festyn rodzinny – p. Bożena Piekarska 05/2019 

 

Wolne wnioski 

1. Propozycja zmiany nazwy na bal jesienny zamiast halloween, uwaga na maski  i stroje. 
Jesienny bal przebierańców.  
Głosowanie za pozostawieniem dotychczasowej nazwy – hallowen:  25 głosujących 2 osoby 
przeciw, 5 osób wstrzymujących. Razem obecnych 39 osób nie wszyscy glosowali. 

2. Zobowiązanie Pana Dyrektora Sebastiana Krawczyka  do ogłoszenia informacji o strojach, 
mniej agresywnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na maski. 

3. Podział klas na języki,  nieobecność  nauczycieli,  brak nauczyciela w jednej grupie,  zgłoszenie 
do Pana Dyrektora Sebastiana Krawczyka w celu omówienia problemu, prośba o reakcję i 
ustalenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz uzupełnienia zaległych godzin. 

4. Oceny z zachowania – uwagi błędne, nieadekwatne do sytuacji,  uczulenie nauczyciela na 
weryfikowanie sposobu oceniania,  

5. Parkowanie, „wyrzucanie” dzieci na przejściu dla pieszych z samochodu, wyznaczenie 
zatoczki, Kiss & Go,  pismo do Zarządu Dróg   



Uchwala  

Zakaz postoju dotyczy dwóch miejsc koło szlabanu zatoczka na zapotrzebowanie szkoły. Głosowanie: 
wszyscy  za, głosowało 30 osób ( liczba rodziców w trakcie zebrania uległa zmianie) 

6. Zasady bezpiecznego parkowania, przechodzenie przez ulice, omówienie problemów. 
7. Parkowanie dla osób niepełnosprawnych – opinia Patryk Kuzior doktor nauk prawnych, 

specjalista prawa oświatowego, 
8. Gra momo –omówienie zagrożeń, przedstawienie problemu Panu Dyrektorowi Sebastianowi 

Krawczykowi,   
9. Diagnoza – wyniki – porównanie na terenie klas,  nadal nie wszystkie klasy otrzymały wyniki 

diagnoz. 
10. Prace domowe – wpisywanie do Librusa, dla klas 5-8 – informacja zebrana w klasach 

większość rodziców uczniów szkoły  jest za,  
11. Librus  - przypomnienie zasady -jedno miejsce do wpisywania zadań domowych,  

 
 

Zakończenie zebrania  godz. 20,16 

 

 

Sporządziła :Dorota Baranowska  

 

 

 

 

  


