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              Gdańsk, dnia 14 września 2020 roku 
 

 

 

 
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

 
Nr 1/2020/2021 

 
Zebranie Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Doby'' (RR) 

odbyło się w dniu 14 września 2020 r. o godzinie 18:00.  

Po stwierdzeniu niezbędnego kworum zebranie zostało otwarte przez Dyrektora szkoły 

Pana Kamila Gajewskiego. 

 

Przedstawiono następujący porządek zebrania: 

1. Sprawdzenie listy obecności 

2. Wybór protokolanta zebrania 

3. Protokół komisji rewizyjnej  

4. Głosowanie nad absolutorium Prezydium RR za rok 2019/2020 

5. Wybór Prezydium Rady Rodziców (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Skarbnik, 

Sekretarz) na rok 2020/2021 

6. Powołanie komisji wnioskowej 

7. Omówienie Programu profilaktyczno-wychowawczego przez przedstawiciela Rady 

Pedagogicznej 

8. Zaopiniowanie Programu profilaktyczno-wychowawczego przez RR  

9. Ustalenie składek na rok 2020/2021 

10. Powołanie Zespołu promującego działania RR 

11. Ustalenia dotyczące realizacji Budżetu Uczniowskiego z roku 2019/2020  

12. Podjęcie decyzji: czy w aktualnym roku szkolnym podejmujemy się realizacji kolejnej 

edycji BU? 

13. Powołanie zespołu do realizacji Projektu – Finansowanie działań dla poszczególnych 

oddziałów klas z budżetu RR 

14. Podjęcie Uchwały o rezygnacji z finansowania nagród na zakończenie roku 

szkolnego dla wyróżnionych uczniów 

15. Podjęcie Uchwały o przeznaczeniu kwoty 1.700,00 zł, której nie odebrała dyrektor 

Gdańskich Domów Dziecka (zebrane podczas Kiermaszu Świątecznego) 

16. Ustalenie terminu kolejnych zebrań RR 

17. Wolne wnioski 

 Fajna Klasa – zasadność działania aplikacji 

 Propozycja dla nauczycieli o zakup dodatkowych ćwiczeń 

 Jakie są przewidziane działania, żeby skrócić czas przebywania dzieci przed 

komputerem, gdyby doszło do całkowitego przejścia szkoły na nauczanie 

zdalne? – propozycje rodziców 

Porządek zebrania przyjęto jednogłośnie. 
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Podjęto następujące uchwały: 

Uchwała nr 1 z dnia 14.09.2020r.  w sprawie zatwierdzenia przez Radę Rodziców 

Programu profilaktyczno – wychowawczego Morskiej Szkoły Podstawowej im. 

Aleksandra Doby w Gdańsku 

 

Ad. 1. Po weryfikacji listy obecności stwierdzono obecność niezbędnego kworum 
umożliwiającego podejmowanie Uchwał. Obecnych na zebraniu było 26 
przedstawicieli klas, w tym: 

 dwie osoby reprezentowały po dwie klasy – posiadały każda z nich po dwa 
uprawnienia do głosowania 

 jedną z klas reprezentowały dwie osoby, z czego tylko jedna z prawem głosu. 
 Uprawnionych do głosowania było 25 osób.  

 

Ad. 2. Protokolantem zebrania została jednogłośnie wybrana Pani Jolanta Olkiewicz 

(zastępująca Pana Sławomira Olkiewicz – przedstawiciela klasy VII „a” w RR). 

 

Ad. 3. Protokół komisji rewizyjnej z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 

2019/2020 odczytała jej Przewodnicząca Pani Emilia Kuszczak. Treść protokołu - 

załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 4. Poddano pod głosowanie udzielenie absolutorium Prezydium Rady Rodziców za 

rok 2019/2020.  

Za – 23 osób 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 2 osoby 

Tym samym udzielono absolutorium Prezydium Rady Rodziców za rok 2019/2020 

 

Ad. 5. Dyrektor szkoły zarządził wybór prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 

2020/2021. 

a) Głosowanie nad składem Prezydium Rady Rodziców odbyło się w trybie jawnym. 

Pod głosowanie poddano pełny skład Prezydium (nie  poszczególne 

kandydatury). 

Zgłoszono kandydatury: 

Pani Anna Milewicz – Przewodnicząca RR 

Pani Wioletta Czajka – Wiceprzewodnicząca RR 

Pani Ewelina Kardel – Reszkiewicz – Skarbnik RR 

Pani Olga Cieślińska – Sekretarz RR 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Za – 22 osób 

przeciw – 0 osób 

wstrzymało się – 3 osoby 

Tym samym dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców. 
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b) Poddano pod głosowanie wybór członków Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono 

kandydatury 

Emilia Kuszczak – Przewodnicząca 

Marcin Wegienek – zastępca Przewodniczącego  

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

 

Za – 22 osób 

przeciw – 0 osób 

wstrzymało się – 3 osoby 

Tym samym dokonano wyboru składu Komisji Rewizyjnej. 

 

Ad. 6. Odstąpiono od powoływania komisji wnioskowej uznając za bezzasadne jej 

konstytuowanie.  

 

Ad. 7. Przedstawienia Programu profilaktyczno – wychowawczego Szkoły dokonał Pan 

Kamil  Gajewski jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej. Po udzieleniu odpowiedzi 

na zadawane pytania Program został zgłoszony pod głosowanie RR. Po jego 

zatwierdzeniu zostanie umieszczony na stornie internetowej szkoły. 

 
Jedna osoba, posiadająca jeden głos, opuściła zebranie. Tym samym, od tego momentu, 
w zebraniu uczestniczyły osoby reprezentujące łącznie 24 głosów.  
 

Ad. 8. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała przedstawiony Program profilaktyczno – 

wychowawczy. Podjęto w tej sprawie Uchwałę nr 1 z dnia 14.09.2020r.  w sprawie 

zatwierdzenia przez Radę Rodziców Programu profilaktyczno – wychowawczego 

Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku 

 

Ad. 9. Po przedstawieniu przez Skarbnika wniosków z wpłat na RR w minionych latach 

podjęto decyzje o rezygnacji ze zwrotu 30% wartości wpłat klasy, jeżeli 80% uczniów 

dokona ustalonej wpłaty oraz zaproponowano podniesienie wysokości składki do 

poziomu: 

 60 zł w przypadku uczęszczania do szkoły jednego dziecka 

 100 zł w przypadku uczęszczania do szkoły rodzeństwa. 

Za – 19 osób 

przeciw – 3 osoby 

wstrzymało się – 2 osoby 

Wpłata na Radę Rodziców jest dobrowolna.  

 

Ad.10. Ustalono, iż w ramach zespołu promującego działania RR zostanie opracowana 

ankieta, której celem będzie zebranie informacji o powodach niskich wpłat na RR 

wśród rodziców uczniów szkoły, zdobycie informacji zwrotnej oceniającej 

dotychczasową działalność RR oraz zdobycie propozycji przyszłych obszarów dla 

działań RR. Do składu zespołu wybrano: 
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Panią Jolantę Hajdel 

Panią Iwonę Jabłońską 

Panią Bożenę Wilczewską 

 

Ad. 11. Sprawozdanie z realizacji Budżetu Uczniowskiego przedstawiła Pani Jolanta 

Hoppe. Na realizację  Budżetu uczniowskiego 2019/2020 przeznaczono kwotę 5 tys. 

zł.  Z uwagi na panującą pandemię nie udało się zrealizować wszystkich 

zaplanowanych działań. Ich zakończenie planowane jest w najbliższym czasie. 

 Ustalono, iż przekazanie rodzicom sprawozdania w zakresie realizacji Budżetu 

Uczniowskiego nastąpi za pośrednictwem platformy Librus. 

 

Ad. 12. Podjęto decyzję o kontynuacji projektu dotyczącego Budżetu Uczniowskiego w 

kolejnym roku. Na ten cel w preliminarzu zaplanowano następujące kwoty: 

1.000zł – dla klas I-III 

1.500 zł – dla klas IV-VIII 

Nad realizacją Budżetu Uczniowskiego w roku 2020/2021 czuwać będzie Pani 

Jolanta Hoppe. 

 

Ad. 13. Odstąpiono od powoływania Zespołu do realizacji projektu dotyczącego 

finansowania działań dla poszczególnych oddziałów klas z budżetu RR uznając za 

bezzasadne mnożenie organów działających w ramach RR. Zadania zaplanowane 

dla tego zespołu realizowane będą przez ukonstytuowany w punkcie 10 Zespół 

promujący działania RR po analizie wyników ankiety opracowanej w ramach jego 

prac. 

 

Ad. 14.  Z uwagi na fakt, iż w preliminarzu RR nie ujęto finansowanie nagród na 

zakończenie roku szkolnego dla wyróżnionych uczniów (decyzja RR 2019/2020) 

odstąpiono od rozpatrywania tego punktu porządku obrad. 

 

Ad. 15.  Odstąpiono od podejmowania uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty 1.700 zł 

na inny cel uznając, iż nie zostały wyczerpane wszystkie możliwości kontaktu z 

Dyrekcją Gdańskich Domów Dziecka w zakresie odbioru zebranej dla nich podczas 

Kiermaszu Świątecznego kwoty. Ustalono, iż w pierwszym kroku ze strony Dyrekcji 

Szkoły zostanie wysłana informacja o posiadanych dla nich środkach z prośbą o 

wskazanie sposobu przekazania na ich rzecz uzbieranej kwoty. O ewentualnej 

zmianie przeznaczenia kwoty zadecyduje RR po otrzymaniu odpowiedzi z Gdańskich 

Domów Dziecka. 

 

Ad. 16. Ustalono termin kolejnego zebrania Rady Rodziców na dzień 19 października 

2020r. Godzina 18:00 poprzez platformę Teams. 
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Ad. 17. Wolne wnioski 
 

  Fajna Klasa – Rada Rodziców nie widzi zasadności powielania systemów 
oceniania uczniów i tworzenia dodatkowych narzędzi do ich przekazywania. 
Od momentu kiedy pojawiła się ta aplikacja wielu rodziców zgłasza brak 
możliwości monitorowania informacji o zachowaniu dzieci. Dotychczasowa 
forma informowania na Librusie w zakładce Uwagi funkcjonowała bez 
zarzutów. Propozycja rodziców, aby do systemu oceniania dodać więcej 
możliwości zdobycia dodatnich punktów, ponieważ zdaniem rodziców 
możliwości zdobycia punktów dodatnich jest znacznie mniej, niż punktów 
ujemnych. Prośba do Dyrekcji o przekazanie nauczycielom informacji, żeby co 
najmniej raz w miesiącu uzupełniali standardowe dodatnie punkty, za 
mundurek, frekwencję…(zdarzało się, że to umykało). 
Rada Rodziców zgłasza wniosek o przywrócenie poprzedniej formy 
przekazywania informacji o puntach z zachowania. 

  Z uwagi na fakt, iż podręczniki dla uczniów są finansowane z dopłaty, natomiast na 
ćwiczenia jest ograniczona kwota dofinansowania, która nie starcza na zakup 
ćwiczeń do każdego przedmiotu, stąd padła propozycja, żeby zapytać 
nauczycieli przedmiotu, czy ułatwiło by pracę uczniom i nauczycielom 
dokupienie ćwiczeń dedykowanych do podręcznika.  

 Rada Rodziców skieruje do dyrekcji szkoły zapytanie jakie są przewidziane 
modyfikacje prowadzenia lekcji, żeby skrócić czas przebywania dzieci przed 
komputerem, gdyby doszło do przejścia szkoły na nauczanie zdalne? 

 
 
 
 
 
………………………          ………………………… 
              (Dyrektor)                          (Przewodniczący RR) 
 
 
 
         ………………………. 
                       (Protokolant) 
 
Gdańsk, 2020.09.14 
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               Gdańsk, dnia 14 września 2020 roku 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uchwała nr 1 

z dnia 14.09.2020r.   

 

 

Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Doby'' w Gdańsku 

w sprawie przyjęcia  

Programu profilaktyczno-wychowawczego . 

  

 

§ 1 

Na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 14.09.2020 r. zatwierdzono „Program 

profilaktyczno-wychowawczego Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku im. Aleksandra 

Doby na rok 2020-2021 Szkoły, po uprzednim omówieniu go przez przedstawiciela Rady 

Pedagogicznej. 

  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 

 

 

 

 

                           ………………………………………          

           (Przewodniczący Rady Rodziców) 
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Gdańsk, dn. 14.09.2020r. 

 
Protokół 

Komisji Rewizyjnej (KR) działającej przy Radzie Rodziców Morskiej Szkoły 
Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku (RR) z kontroli przeprowadzonej 

14.09.2020r. 
 

 
Komisja Rewizyjna Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku 
działając w składzie: 
1. Emilia Kuszczak – przewodnicząca 
2. Aleksandra Mielniczyn – sekretarz 
na podstawie zapisów Regulaminu RR, przeprowadziła kontrolę działalności statutowej 
oraz finansowej Rady Rodziców Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku im. Aleksandra 
Doby za rok szkolny 2019/2020. W czasie kontroli wyjaśnień udzielały: 
- Anna Milewicz – Przewodnicząca Prezydium RR w roku 2019/2020r. oraz 
- Ewelina Kardel-Reszkiewicz – Skarbnik RR w roku 2019/2020. 
 
Komisja Rewizyjna w czasie kontroli stwierdziła, co następuje: 
- w trakcie roku szkolnego 2019/2020 Rada Rodziców spotykała się 6-krotnie: 
16.09.2019r., 08.10.2019r., 14.11.2019r., 09.12.2019r., 05.02.2020r., na terenie Morskiej 
Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku przy ulicy Rogalińskiej 17 oraz 
12.05.2020 r. za pośrednictwem platformy Internetowej Microsoft Teams. Wszystkie 
spotkania miały formę informacyjno – organizacyjną. 
 
Ze spotkań sporządzano wyczerpujące protokoły. Odpowiednia papierowa dokumentacja 
z zebrań była przechowywana w sekretariacie SM. Pełna dokumentacja jest również 
dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce poświęconej RR – zgodnie z 
Regulaminem RR. 
   
Zgodnie z Regulaminem RR na pierwszym spotkaniu członków Rad Klasowych wybrano 
nowy skład Prezydium RR oraz członków Komisji Rewizyjnej.  
 
Ustalono roczną składkę na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020, która została 
utrzymana w stawce z zeszłego roku. Przypomniano o zachęcaniu rodziców do wpłat na 
rzecz RR poprzez decyzję o zwrocie 30% wpłaconej kwoty każdej klasy do końca marca 
danego roku szkolnego, w której wpłat dokonało 80% rodziców danej klasy. 
 
Po zapoznaniu szkolnej Rady Rodziców z Protokołem Komisji Rewizyjnej z pracy RR za 

rok 2018/2019 poddano pod głosowanie udzielenie absolutorium dla ustępującego 

Prezydium RR. 

 

Na poszczególnych posiedzeniach RR poruszano tematy zgłaszane przez członków Rad 
Klasowych, dotyczyły one aktualnych zagadnień oraz zadań do realizacji.  
 
W niektórych zebraniach RR brała udział Dyrekcja Szkoły, dzięki czemu uzyskiwano 
odpowiedzi na nurtujące rodziców wątpliwości. 
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Wszelkie decyzje RR były podejmowane w drodze uchwał, które stanowiły załączniki do 
protokołów zebrań. Realizacja uchwał RR omawiana była na kolejnych posiedzeniach.  
 
Po przeanalizowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły przedstawionego 
przez Dyrekcję, Rada Rodziców zaopiniowała go pozytywnie. 
 
W trakcie roku szkolnego 2019/2020 RR podjęła uchwałę w sprawie zwracania 
podwójnych wpłat na konto RR jedynie na pisemny wniosek osoby wpłacającej.  
 
Zgodnie z wnioskami KR z poprzednich lat stworzyła oraz zatwierdziła preliminarz na rok 
2019/2020. 
 
Kilka uchwał i prac RR: 
RR przeznaczyła na realizację „Budżet Uczniowski” kwotę w wysokości 2500 zł, która 
powiększyła stan środków na ten cel do kwoty 5000zł.  
RR włączyła się w Międzykulturowe pożegnanie lata 19.10.2019 r. 
RR podjęła uchwałę w sprawie dofinansowania z budżetu RR kosztów wycieczek dla 
dzieci, których rodzice z przyczyn losowo-bytowych nie są w stanie ich sfinansować – RR 
przeznaczyło na całość dofinansowania 2000 zł. 
RR dofinansowała 28 Finał WOŚP poprzez przekazanie środków z budżetu celem 
przygotowania Finału w MSP. 
 
Prezydium Rady Rodziców i Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wypełniała 
wszystkie funkcje regulaminowe. Uchwały podejmowane przez RR były zgodne ze 
Statutem Szkoły i były na bieżąco realizowane. 
KR stwierdziła realizację wszystkich uchwał podjętych na zebraniach oraz aktywne 
działania RR na rzecz rozwiązywania zgłaszanych przez Rady Klasowe problemów. 
  
Podczas kontroli z działalności finansowej RR stwierdzono co następuję: 
Saldo rachunku na dzień 10.09.2019r. wynosiło 6482,59zł. 
Saldo rachunku na dzień 14.09.2020r. wynosiło 10824,64zł, w tym: 
- blokada środków na festyn z okazji dnia dziecka – 1000zł 
- nadpłata z wpłat na rzecz zajęć decoupage – 252,92zł 
- środki przeznaczone na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji zebrane podczas Kiermaszu 
Świątecznego – 1561zł 
- środki na realizację BU za rok 2019/2020 oraz blokada na rok 2020/2021 – 7500zł 
 
Saldo wolnych środków na koncie RR na dzień 14.09.2020r.: 651,61zł.  
 
Wpływy na konto stanowiły: 
- wpłaty składek na RR: 10460,00 zł 
- środki pozyskane podczas Kiermaszu Świątecznego: 1751,00 zł 
- zwrot z Sekretariatu Szkoły części środków przeznaczonych w roku szkolnym 2018/2019 
na naszywki informacyjne: 2400zł 
- rozliczenie basenu klas 5: 1zł 
   
Na wydatki składały się: 
- pomoc dla dzieci w trudnej sytuacji: 491zł 
- nagrody konkursowe: 466,30zł 
- opłaty bankowe: 220,50zł 
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- Finał WOŚP: 482,34zł 
- BO, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Otwarty Szkoły: 487,13zł 
- Koniec roku szkolnego 2019/2020: 7796zł (600zł Kotwica, 1525zł klasy 1-3, 5440zł klasy 
4-8, 231zł za sumienne wpłaty) 
- wyprawka dla klasy 1 – 579,60zł.  
 
Celem poprawy pracy oraz większej wydajności RR nasuwają się następujące wnioski 
pokontrolne: 
- KR proponuje omówienie decyzji o konieczności zmian zasad przyznawania nagród 
związanych z zakończeniem roku szkolnego.  
- KR proponuje przeanalizować raz jeszcze projekt automatów z przekąskami. 
- KR sugeruje, aby nowo powołana RR w jak najkrótszym czasie zagospodarowała środki 
pozostałe z zeszłego roku, w tym na realizację Budżetu Uczniowskiego. 
  
Po przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wnioskuje o podjęcie uchwały 
udzielającej absolutorium Prezydium RR podczas sprawozdawczo-wyborczego spotkania 
członków RR. 
 
 
Podpisy Komisji Rewizyjnej: 
1. Emilia Kuszczak - przewodnicząca 
…………………………………. 
2. Aleksandra Mielniczyn – sekretarz 
………………………………….. 
 

miejscowość, data 

………………………………………………. 

 


