
Protokół spotkania Prezydium Rady Rodziców 

 

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 2 z  oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej  

w Gdańsku  

Data: 13.11.2019r. 

Godzina: 18.00 

Uczestnicy: Lista obecności w załączniku 

 

Elementy planu spotkania 

Cz. I. 

1. Omówione zostały efekty spotkania z 12 listopada br. Przedstawiciela Prezydium 

Rady Rodziców z uczennicami z Samorządu Uczniowskiego oraz opiekunami. 

Pojawiło się kilka ciekawych pomysłów m.in. reanimacja kwiatów i odnowienie 

lub zakup nowych doniczek na jeden ze szkolnych korytarzy, konkurs na 

świąteczny wystrój sal lekcyjnych, reaktywacja gazetki szkolnej, pizza na 

dyskotekę Andrzejkową, tablica korkowa dla samorządu na plakaty związane  

z organizowanymi wydarzeniami, naprawa kanap.  

2. Podjęta została decyzja o zaopatrzeniu w kredę do Tablicy Emocji. 

3. Aktywne przerwy- pomysł ten ma na celu zachęcenie uczniów do odłożenia 

telefonów. Jedna z propozycji to zaangażowanie uczniów starszych klas  

w zorganizowanie czasu na przerwach młodszym kolegom np. poprzez taniec. Na 

początek była by to jedna/dwie przerwy w tygodniu. 

4. Gratosfera- jest to program pilotażowy w kilku gdańskich szkołach. Obecnie nie 

ma naboru wniosków. 

5. Na zbliżające się Mikołajki zostaną zakupione lizaki dla klas młodszych a dla klas 

starszych będą np. karty zwolnień. 

6. Przedstawiciel Rady Dzielnicy Piecki Migowo zwrócił się z zapytaniem  

o dofinansowanie zakupu cekolu na wyrównanie ściany zewnętrznej do zrobienia 

graffiti. Brak zgody. 

7. Jadłospis na życzenie- zmiana koncepcji. Po przedyskutowaniu propozycji 

„Jadłospisu na życzenie” z Panią Intendentką lepiej będzie jak uczniowie sami 

zaproponują zestawy- zupa i drugie danie a nie jak wcześniej wybiorą  

z przygotowanych zestawów przez Panią Intendentkę. Dania z największą liczbą 

głosów zostaną przygotowane na wyznaczony dzień. 

8. Do końca listopada br. zostaną zamówione materiały do wygłuszenia kilku 

korytarzy. Montaż w czasie ferii zimowych(styczeń 2020). 

9. Jeszcze w tym miesiącu ruszają konkursy: 

- „ Projekty”- 25.11.2019 r. -10.02.2020r.- przyjmowanie wniosków 

- „ Klasa Designe”- grudzień 2019- marzec 2020 

- „ 5DYCH”- 30 listopada 2019- 9 czerwca 2020 lub do wyczerpania puli wsparcia 

dla danej grupy wiekowej. 



Cz. II. Tematy do omówienia z Dyrekcją: 

10. Przegrzewanie sal- uczniowie oraz rodzice uczniów często zgłaszają problem 

wysokiej temperatury w salach i na korytarzach szkolnych. Temat ten zostanie 

poruszony na spotkaniu z Dyrekcją. 

11. Prośba ze strony rodziców o częstsze zebrania i konsultacje z nauczycielami.  

W tym semestrze wg planu są dwa zebrania ogólne. Drugie z nich już po 

wystawieniu ocen. 

12. Wg rodziców częstotliwość prac klasowych, sprawdzianów zwłaszcza w klasach 

sportowych jest za duża.  

Na tym spotkanie zakończono. 

 

Następne zebranie PRR 11 grudnia 2019 roku o godz. 18.00 


