
Protokół z zebrania Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Heweliusza 

w Żukowie, które odbyło się w dniu 13 września 2022r. (spotkanie stacjonarne, w budynku szkoły – 

 lista obecnych w załączeniu niniejszego protokołu) 

 

 

1. W trakcie zebrania wybrany został nowy skład Prezydium RR. W roku szkolnym 2022/2023 

będzie on składał się z czterech osób: Katarzyna Byczkowska, Justyna Czubkowska, Wiesław 

Pałka oraz Agnieszka Rąbca. Decyzją RR przewodniczącym na kolejną kadencję został Wiesław 

Pałka. Kontakt z Radą Rodziców możliwy jest poprzez każdego z członków Rady (Rada Rodziców 

składa się z przedstawicieli każdej klasy w naszej szkole na dzień 13.09 było to 29 osób), za 

pośrednictwem dyrekcji lub sekretariatu Szkoły lub poprzez adres mailowy Rady Rodziców SP 

nr 2: radaheweliusz@interia.pl (mail jest obsługiwany tylko i wyłącznie przez 

przewodniczącego Rady Rodziców) 

2. Stan finansowy RR na dzień 13.09.2022r. przedstawia się następująco:  

- stan konta bankowego: 7.707.25 PLN 

- stan gotówki znajdującej się w sekretariacie Naszej Szkoły : 1123,95 PLN 

Środki finansowe, które ma swojej dyspozycji RR składają się wyłącznie składki samych 

rodziców oraz wpłaty z tytułu sprzedaży makulatury pozyskanej w wyniku akcji szkolnych. Rada 

Rodziców nie otrzymuje funduszy z zewnątrz a składki mają charakter tylko i wyłącznie 

dobrowolny. W związku licznymi pytaniami rodziców (niestety w większości byli to rodzice nie 

wnoszący składek do kasy RR) w zakresie zwiększonego udziału środków RR w dofinansowaniu 

wydarzeń klasowych, szkolnych lub zakupu nagród rzeczowych na zakończenie roku szkolnego 

(np. na nagrody dla wszystkich uczniów otrzymujących świadectwa z tzw. czerwonym paskiem) 

możliwe jest, że konieczna będzie zmiana formuły pozyskiwanych funduszy tak aby środki do 

dyspozycji RR pozwalały na realizację tych oczekiwań. Prezydium RR rozważa pomysły, które 

mogłyby się przełożyć na zwiększenie wpływów do kasy RR jednak wymagają one zmian 

formalnych i mogą być wprowadzane sukcesywnie w ciągu roku szkolnego. Wcześniej będą 

one jednak prezentowane rodzicom i poddawane pod głosowanie na zebraniach RR.  Na dzień 

dzisiejszy Rada Rodziców prosi o wpłacanie składki w wysokości m.in. 50 zł (w przypadku gdy 

do Szkoły uczęszcza rodzeństwo składka wzrasta do 80 zł) w dowolnej formule: na numer konta 

bankowego 09 8309 0000 0079 5082 3000 0010 lub gotówką w sekretariacie Szkoły. Prosimy 

o wskazywanie nazwiska ucznia oraz klasy do której uczęszcza. 

3. Rada Rodziców podjęła decyzję o wystąpieniu do Burmistrza Gminy Żukowo z prośbą o 

rozpoczęcie działań związanych z budową przyszkolnej pływalni lub basenu. Przypominamy, że 

obiekt ten był planowany do realizacji kilkanaście lat temu przy budowie budynku w której 

mieście się Nasza Szkoła a w Gminie Żukowo nie ma takiego obiektu, co powoduje konieczność 

wyjazdów uczniów naszej szkoły do obiektów tego typu poza Gminę Żukowo. Pismo zostanie 

sporządzone przez Przewodniczącego RR a jego treść zostanie upubliczniona na stronie 

internetowej naszej szkoły w zakładce poświęconej Radzie Rodziców. 

4. Rada Rodziców podjęła uchwały (nr 1/22-23; 24 osoby ZA, 1 osoba PRZECIW, 2 osoby 

WSTRZYMAŁY SIĘ) w sprawie przyjęcia zmian do statutu Naszej Szkoły zaproponowanych przez 

p. Dyrektor. Zmiany te polegają na: 

- zakazie używania telefonów komórkowych przez uczniów na terenie szkoły (poza 

uzasadnionymi przypadkami: gdy konieczny będzie kontakt ucznia z rodzicami, uczeń otrzyma 

zezwolenie nauczyciela na korzystanie z telefonu lub w innej uzasadnionej sytuacji). Zmiana ta 

ma spowodować zmianę niekorzystnych nawyków uczniów (uzależnienie dzieci od telefonów 



komórkowych), ograniczyć sytuacje sprzeczne z prawem (nagrywanie, udostępnianie innych 

uczniom treści zakazanych i niebezpiecznych) i motywować do zaangażowania uczniów do 

relacji koleżeńskich - (uchwała nr 1/22-23; 24 osoby ZA, 1 osoba PRZECIW, 2 osoby 

WSTRZYMAŁY SIĘ) 

- uzupełnienie i dostosowanie do przepisów aktualnego prawa systemu kar przewidzianych dla 

uczniów łamiących przepisy lub normy obowiązujące w szkole – (uchwała nr 2/22-23; przyjęta 

jednogłośnie). 

5. Przyjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia aneksu do programu wychowawczo-

profilaktycznego (uchwała nr 3/22-23; przyjęta jednogłośnie). 

6. Przyjęto uchwałę zatwierdzającą zaproponowane przez p. Dyrektor dni wolne od nauki w roku 

szkolnym 2022/2023 (uchwała nr 4/22-23; przyjęta jednogłośnie). Są to: Dni wolne w roku 

szkolnym 2022/2023: 

- 14.10.2022 r. – dzień wolny, 

- 31.10.2022 r. – dzień wolny, 

- 01.11.2022 r. – Wszystkich Świętych, 

- 02.11.2022 r. – dzień wolny, 

- 11.11.2022 r. - Święto Niepodległości, 

- 06. 01. 2023 r. – Święto Trzech Króli, 

- 01.05.2023 r. – Święto Pracy, 

- 02.05.2023 r. – dzień wolny, 

- 03. 05. 2023 r.– Święto Konstytucji 3 Maja, 

- 04.05.2023 r. – dzień wolny, 

- 05.05.2023 r. – dzień wolny, 

- 08. 06. 2023 r. – Boże Ciało, 

- 09. 06. 2023 r. – dzień wolny 

7. Przyjęto uchwałę w sprawie zwiększenia przedmiotów w Szkolnym Zestawie Programów 

Nauczania (uchwała nr 5/22-23; przyjęta jednogłośnie). 

8. Podjęto dyskusję na temat konieczności montażu w szkole szafek dla uczniów. W związku 

z brakiem wyraźnego wskazania przez Radę Rodziców (9 głosów ZA, 7 głosów PRZECIW, 11 

głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ) tego, żeby zadanie zostało przez dyrekcje szkoły sfinalizowane, 

temat zostaje odsunięty w czasie.  

9. P. Dyrektor wskazała na problem z brakiem wystarczająco licznej kadry aby mogło zostać 

zorganizowanych więcej wyjazdów na basen lub dodatkowych zajęć (np. robotyka). 

W przypadku gdy, któryś z rodziców mógłby wskazać osobę, która posiadałaby kwalifikacje 

oraz mogłaby pomóc zasilić kadrę szkoły proszony jest o kontakt z dyrekcją. 

10. Rada Rodziców wyraziła zgodę na dofinansowanie uroczystości pasowania na uczniów Naszej 

Szkoły tegorocznych I-klasistów, które odbędzie się 13 października br. lub w terminie 

przybliżonym do tej daty. Dokładna kwota dofinansowania będzie określona w terminie 

późniejszym i przeznaczona będzie na dojazd dzieci do Gdańska.  

11. Propozycje ubezpieczeń dla uczniów naszej szkoły zostaną przedstawione przez p. Dyrektor na 

Librusie 

12. Przypominamy, że można zapoznawać się z ofertą zajęć Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły. 

13. P. Dyrektor zaapelowała o przestrzeganie porządku na terenie szkoły: nie zastawianie bram 

oraz dojazdów do szkoły, przestrzeganie porządku, nie wyprowadzanie psów na terenie szkoły 

itd. 

14. Na tym spotkanie zakończono. 

 


