
PROTOKÓŁ SPOTKANIA RADY RODZICÓW Z DNIA 24/09/2020 

 

Dnia 24/09 o godzinie 18:00 miało miejsce pierwsze spotkanie przedstawicieli rad klasowych 
Pozytywnej Szkoły Podstawowej. 

Został przyjęty następujący plan spotkania: 

1. Wybór prowadzącego spotkanie – Małgorzata Pankow (100% głosów) 
2. Wybór członków prezydium Rady Rodziców: 

- Przewodnicząca Rady Rodziców: Małgorzata Panków; 
- Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców: Przemysław Baranowski; 
- Członek Prezydium: Dagmara Senda; 
- Członek Prezydium: Agata Mroczek; 
- Członek Prezydium: Marek Jankowski; 

Każda z osób otrzymała 100% głosów poparcia od obecnych na zebraniu 
przedstawicieli. 

3. Wybór członków Komisji Rewizyjnej: 
- Agnieszka Skórzyńska 
- Monika Grzelak 
- Katarzyna Smyk 

Każda z osób otrzymała 100% głosów poparcia od obecnych na zebraniu 
przedstawicieli. 

4. Zatwierdzenie Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Dokument został zatwierdzony jednogłośnie z jednoczesnym zastrzeżeniem 
opracowania projektu warsztatów dla młodzieży i rodziców dotyczących:  

a. wykluczenia - powody i skutki, jak sobie z tym radzić, 
b. uchodźctwa ekonomicznego, politycznego, geograficznego, 
c. tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej, etnicznej, seksualnej. 

Przedstawiciele klas zweryfikują chęć i potrzebę uczestnictwa w warsztatach w 
swoich oddziałach. 

5. Informacja dotycząca dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych: 
4,5 stycznia, 25,26,27 maja (dla klas 4-7) oraz 4 czerwca – brak uwag. 
 

6. Wolne wnioski – tematy: 
- stołówka szkolna – kolejki podczas wydawania posiłków, godziny pracy  
stołówki, deklaracja konkretnych zestawów obiadowych na dany dzień, 
możliwość dokupienia posiłku dzieci oddziałów 0-3 uczęszczają na stołówkę 
szkolna podczas zajęć dydaktycznych, starsze klasy mają możliwość 
konsumpcji na każdej przerwie w godzinach 10:45-14:20 
 



- uściślenie zasad obostrzeń związanych z COVID 19 pod względem 
dopuszczenia dziecka do nauki stacjonarnej  szkole każde dziecko z infekcją 
lub podwyższona temperaturą powinno pozostać w domu. Zachowujemy 
zdroworozsądkowe podejście oraz odpowiedzialną postawę za dobro całej 
szkolnej społeczności. 
- omówienie możliwości brania  czynnego udziału w lekcjach i bieżącej 
realizacji programu przez dzieci i młodzież na kwarantannie/izolacji 
domowej na tą chwilę nie ma możliwości aby nauczyciele prowadzili lekcje 
w klasie i jednocześnie udostępniali zawartość lekcji online. Jest zalecenie ze 
strony dyrekcji aby prace domowe były wpisywane przez nauczycieli do 
Librusa. 
 
- postępowanie w przypadku zagubienia przez ucznia maseczki w 
sekretariacie uczniowskim są dostępne maseczki jednorazowe na wypadek 
sytuacji awaryjnych (zagubienie, zniszczenie maseczki) 
 
- potrzeba rozładowania kolejek przy wejściu do szkoły szczególnie podczas 
porannego szczytu  do szkoły prowadzi tylko jedno wejście, nie ma w 
planach tworzenia kolejnych rozwiązań 
 
-  wycieczki szkolne – nie są zakazane ale rekomenduje się zaniechanie na czas 
pandemii  
 
- legitymacje szkolne – w przypadku braku e-ligitymacji do dnia 30/09 
uczniowie mogą zgłosić się do sekretariatu celem podbicia starej legitymacji 
uczniowskiej. Będą one wymienione na dokument elektroniczny jak tylko 
szkoła otrzyma wszystkie brakujące legitymacje 

7. W spotkaniu uczestniczył dyrektor szkoły Sebastian Krawczyk, który na bieżąco 
odpowiadał na pytania pojawiające się w wolnych wnioskach. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:  

1. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY W PSP IM. ARKADIUSZA ARAMA RYBICKIEGO 
W GDAŃSKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

2. LISTA OBECNOŚCI 


