
Protokół z zebrania Rady Rodziców przy Pozytywnej Szkole Podstawowej im. 
Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku z dnia 19-09-2018 roku. 

 

Zebranie otworzyła  o godz. 18.07 Pani Małgorzata Panków i została wybrana 
jednogłośnie przewodniczącą zebrania. 

1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Wybór członków do Rady Rodziców. Przedstawienie kandydatur.  
3. Formalne głosowanie dotyczące wybrania członków Rady Rodziców. 

Głosowanie: 41 osób głosowało, 40 osób za, jedna osoba wstrzymała się od 
głosu. 
Skład Prezydium: 
- Małgorzata Panków - przewodnicząca 
-Dorota Baranowska – wice przewodniczącą 
-Przemysław Baranowski –członek prezydium 
- Marek Jankowski – członek prezydium 
- Adam Aleksiejuk członek prezydium. 
Zgłoszenie i przyjęcie – Głosowanie 41 osób za 40 osób jedna osoba 
wstrzymała się od głosu 
Komisja rewizyjna – skład z poprzedniego roku bez zmian 
- Iwona Górecka  
- Jacek Mysliwiec 
- Sienkiewicz Ewlina  
Zgłoszenie i przyjęcie jednogłośnie  

4. Program profilaktyczno-wychowawczy – omówienie zagadnień i zmian w 
stosunku do roku ubiegłego.  W programie zostały umieszone zmiany zgodnie 
z sugestią i prośbą  RR z roku ubiegłego. 
Omówienie zagadnień i przedstawienie programu przez Pana Dyrektora 
Sebastiana Krawczyka.  
Głosowanie rodziców:  41osób głosowało: za 37 osób, przeciw 0 wstrzymały 
się 4 osoby 

5. Ustalenie harmonogramu plan pracy RR przeniesione na następne zebranie 
tj.         16 października 2018 

6. Ustalenie terminu spotkań Rady Rodziców: Wybrano wtorek jako dzień 
tygodnia na zebrania Rady Rodziców. 
Głosowanie: 38 osób głosowało: 35 osób za, przeciw 3 osoby  

7. Wolne wnioski 
- omówiono zagadnienia dotyczące korzystania przez dzieci z szafek 
szkolnych, 
- omówiono temat dotyczący punktualności, terminowego zakończenia 
lekcji, prośba do Pana Dyrektora Sebastiana Krawczyka o przekazanie 
informacji nauczycielom, prośba również do rodziców o rozmowę i 
wsparcie dzieci w zakresie płynnego poruszania się po szkole, w celu 
wyeliminowania spóźnień na lekcje,  
- omówiono kwestię dotyczącą podręczników - podręczniki Nowa Era 
nie dysponują wersją elektroniczną, wyjątek stanowi J. Polski GWO, 



- monitorowanie ciężaru plecaków,  prośba do rodziców o wsparcie i 
nauczenie dzieci pakowania plecaka szkolnego, 
-  omówiono przyjęte zasady dotyczące zadawanych prac domowych 
(nie zadawanie na następny dzień zadań domowych w sytuacjach 
kiedy dzieci kończą lekcje o godz. 17.05, a rozpoczynają w dniu 
następnym o godz. 8.10 ) 
- prośba o przypomnienie nauczycielom i wychowawcom o wpisywaniu 
prac domowych dla dzieci klas 1-4 w zakładce – terminarz ( zgodnie z 
ustaleniami z roku ubiegłego) 
- prośba o przeniesienie imprez halowych na godziny popołudniowe.  
- zadania domowe –  bank pomysłów, przeniesione na następny okres.  
Głosowanie:  kto jest za wprowadzeniem narzędzia jakim jest librus  
(zapisywanie zadań domowych) dla uczniów klas 5-8, - głosowanie  po 
konsultacji z rodzicami na zebraniach klasowych, 
- ustalono kontakt grupy Rady Rodziców za pomocą Librusa 
- omówiono problem absencji nauczycieli przedmiotów zwłaszcza 
językowych – j. angielski oraz j. hiszpański 
- raporty z ewaluacji przekazane do wychowawców, omówienie nastąpi 
na zebraniach klasowych, a klasy, które nie otrzymały jeszcze 
wyników, udostępnione zostaną do końca września  2018 roku, 
- następna diagnoza przeprowadzona zostanie od 27 września 2018 
roku do 5 października 2018 
- omówiono zasady dotyczące  weryfikacji wiedzy - prace klasowe, 
sprawdziany nie będą wydawane uczniom, nieudostępniane do 
kserokopii,  korespondencja z rodzica z nauczycielami, korzystanie z 
librusa, ewentualne umówienie terminu spotkania z nauczycielem,  
 
Zakończenie zebrania godz. 20.06 
 
Termin następnego spotkania - 16 paździenika 2018 tj. wtorek 
 
 
 
Sporządziła Dorota Baranowska  
 
 


