
PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA RADYRODZICÓW SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 42 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 
2 W GDYNI W DNIU 30.01.2020. 

Dnia 30.01.2020r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gdyni odbyło się walne zebranie 
Rady Rodziców pod przewodnictwem Roberta Smolnickiego. Po stwierdzeniu kworum, 
przewodniczący RR, Robert Smolnicki rozpoczął zebranie i przedstawił skład. 

Następnie zabrała głos pani dyrektor mgr Anna Wilczyńska, poruszając następujące sprawy:  

- Podziękowanie za udział w zbiórce dla Lenki (wychowanki naszego przedszkola). 

-  Przedstawienie nowego tematu: Prośba o przekazanie 1% dla dziewczynki z naszej szkoły, 
absolwentki. Jej koszt leczenia miesięcznego to 4000 zł. Leczenie jest dwuletnie. 

-  Omówienie prac związanych z remontem w naszej szkole. 

-  Dzięki wspólnym wysiłkom Rady Rodziców, Dyrekcji, Samorządu oraz Rodziców i Uczniów 
pracownia komputerowa niebawem rusza. Szczegóły wkrótce.  

-  Podziękowania za dotychczasowe prace w kąciku tematycznym, ufundowane ze środków 
Rady Rodziców. 

- Pierwsze rozmowy pani dyrektor z Urzędem Miasta o pieniądze na remont szatni i prysznicy 
w pionie sportowym. 

- Wyjaśnienie, dlaczego nie było informacji na stronie internetowej odnośnie drugiego 
egzaminu próbnego ósmoklasisty.  

-  Wyjaśnienie, dlaczego nie stworzono klasy sportowej w roczniku 2019/2020 (decyzja 
świadoma,  pani dyrektor obiecała, że od przyszłego roku powstanie klasa sportowa). 

-  Prośba do pani dyrektor, aby utworzyć zajęcia pozalekcyjne z piłki nożnej. Pani dyrektor 
obiecała, że porozmawia z nauczycielami od WF-u o szkole otwartej w tym obszarze. 

-  Pytanie: Czy można utworzyć zajęcia plastyczne w szkole otwartej?  Pani dyrektor wyraziła 
zgodę i uważa, że jak najbardziej jest to możliwe.  Należy złożyć podanie do pani dyrektor 
Mazur w sprawie szkoły otwartej. 

- Pytanie: Czy jest szansa usprawnienia wydawania karteczek na obiady?  Poza miesiącami 
trudnymi (styczeń oraz wrzesień)  wydawanie karteczek przebiega dość sprawnie. Na chwilę 
obecną, nie ma lepszego rozwiązania. 

Zakończenie wystąpienia pani dyrektor. 

Następnie głos zabrał przewodniczący RR, Robert Smolnicki: 



-  Rodzice mogą przekazać 1% podatku szkole.  Ustalenie, na co zostaną przekazane środki z 
poprzednich lat.  Ustalenie celu: doposażenie kącików rekreacyjnych. Przegłosowano: wszyscy 
byli za. 

-  Odpisy z wpłat Rady Rodziców: dotychczas 20% wpłat wracało do klas. Propozycja Rady 
Rodziców, aby zrezygnować z tego celu i wydać te środki na jakiś inny cel, dla wszystkich dzieci 
(np. przedstawienia). Głosowanie: 16 osób za, przegłosowano. 

-  Zmiana zapisu w regulaminie Rady Rodziców: Nabór do Prezydium RR, zmiany – może być 
wybrana z jednej rady oddziałowej więcej niż jedna osoba, jeśli brakuje chętnych z różnych 
klas. Na Walnym Zebraniu każda osoba z trójki klasowej może reprezentować daną klasę (ma 
jeden głos „na klasę”).  

- Omówienie dofinansowania od Spółdzielni Mieszkaniowej Karwiny. Pomysł: Zmienić 
celowość na dofinansowanie Dużej Gali Laureatów. Przegłosowano: 16 osób za. 

-  Uzupełnienie składu prezydium Rady Rodziców: 

Komisja skrutacyjna w składzie: 1. Maciej Hałas 2. Beata Czarnecka 3. Małgorzata Zięba 

Kandydaci do prezydium Rady Rodziców: 

1.  Justyna Borzestowska 

2.  Arkadiusz Kurecki 

Przeprowadzono głosowanie. Oddano 16 głosów, w tym jeden dodatkowy od 
przewodniczącego Rady Rodziców. 

Zakończenie głosowania. 

Rezygnacja Anny Łojewskiej z funkcji Skarbnika. Do końca roku szkolnego funkcję skarbnika 
powierzamy przewodniczącemu Rady Rodziców, Robertowi Smolnickiemu. 

Anna Leśniewicz przejmuje obowiązki protokolanta. 

Zakończenie zebrania Rady Rodziców. 

 

 

 


