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            Gdańsk, dnia 25 listopada 2020 roku 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 
 

Nr 3/2020/2021 

 

Zebranie Rady Rodziców Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra 
Doby (RR) odbyło się w dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 18:00, 
za pośrednictwem platformy internetowej Microsoft Teams. Rodzice 
obecni na zebraniu logowali się z indywidualnych kont. Po stwierdzeniu 
niezbędnego kworum zebranie zostało otwarte przez Przewodniczącą 
Rady Rodziców Panią Annę Milewicz. 
 
Przedstawiono następujący porządek zebrania: 
 
1. Sprawdzenie listy obecności, przedstawienie i przyjęcie porządku 

zebrania. 
2. Podjęcie uchwały o nieodpłatnym przekazaniu szkole myszek 

komputerowych, gier podłogowych i fototapety. 
3. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków finansowych 

pozostałych po realizacji Budżetu Uczniowskiego w danym roku 

4. Sprostowanie treści uchwały w punkcie dotyczącym harmonogramu 
BU – przesunięcie terminu realizacji harmonogramu spowodowane 
pandemią. 

5. Przedstawienie propozycji logo Rady Rodziców. 
6. Podsumowanie bieżącej działalności RR. 
7. Zaopiniowanie zasad przyznawania nagrody „Morska Perła”. 
8. Analiza regulaminu przyznawania nagrody „Kotwica wiedzy”. 
9. Odpowiedzi na wnioski z poprzedniego zebrania i informacje od 

Dyrekcji. 
10. Wolne wnioski. 
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Ad.1) 
 
Obecność członków Rady Rodziców została potwierdzona wpisem na 
czacie spotkania, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Obecne 
były 24 osoby, 4 osoby reprezentowały po dwie klasy. Porządek 
zebrania został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad.2) 
 

Uchwała nr 1 w sprawie nieodpłatnego przekazania szkole myszek 
komputerowych, gier podłogowych i fototapety zakupionych w ramach 
realizacji Budżetu Uczniowskiego została poddana pod głosowanie i 
przyjęta większością głosów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 
Ad.3) 
 
Większością głosów przyjęta została uchwała nr 2 dotycząca 
wydatkowania środków Rady pozostałych z realizacji Budżetu 
Uczniowskiego. Zdecydowano, że pieniądze te będą przeznaczane na 
kolejne edycje programu, a informacja ta będzie ujęta w regulaminie BU. 
 
Ad.5) 
 
Zakładka Rady Rodziców znajdująca się na stronie internetowej szkoły 
uległa modernizacji, zyskała nowy, czytelny układ, wzbogaciła się o 
nowe działy z informacjami dot. działalności RR. Pojawił się pomysł na 
utworzenie „logo” Rady Rodziców oraz kilka jego propozycji. W realizacji 
tego zadania pomocna byłaby współpraca z rodzicami, którzy na co 
dzień zajmują się tego rodzaju działalnością. 
 
Ad.6) 
 
W obecnym roku szkolnym RR zakończyła pierwszą edycję programu 
Budżet Uczniowski, realizująca finansowo wybrane przez uczniów 
projekty. 
Utworzono grupę na platformie Microsoft Teams, na której, z uwagi na 
pandemię, organizowane są w tym roku zebrania RR. 
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Przygotowano, przeprowadzono oraz dokonano analizy ankiety 
dotyczącej funkcjonowania RR i oczekiwań względem jej działalności.  
Uporządkowana została zakładka Rady Rodziców na stronie 
internetowej szkoły. Zostały tam zamieszczone podsumowania 
wydatków Rady za rok 2018/2019 oraz 2019/2020.   
Trwa kolejna edycja programu Budżet Uczniowski – aktualnie jest na 
etapie zgłaszania i weryfikacji projektów. 
 
Ad.7) 
 
Dyrekcja przedstawiła Radzie Rodziców projekt regulaminu nowej 
nagrody „Morska Perła”. Nagroda byłaby finansowana przez RR i 
przyznawana wg ściśle określonych kryteriów. Wg regulaminu nagroda 
„miałaby charakter wyróżnienia w postaci nagrody rzeczowej dla 
ucznia/uczennicy, który/która: 

 wyróżnia się postawą koleżeńską wobec kolegów i koleżanek; 

 angażuje się w działania charytatywne i prospołeczne; 

 zajmuje czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych, 
artystycznych, zawodach sportowych lub wykazuje się szczególną 
aktywnością na tym polu.” 

RR zdecydowanie opowiedziała się za wyeliminowaniem ostatniego 
kryterium i ukierunkowaniu wymagań przede wszystkim na wrażliwość i 
zaangażowanie ucznia w działalność charytatywną i społeczną. 
 
Ad.8) 
 
Rozważana jest zmiana regulaminu nagrody „Kotwica Wiedzy” i jej 
podział na klasy 4-6 i 7-8. Pojawił się również pomysł utworzenia 
nagrody o podobnym charakterze dla poziomu klas 1-3. Przygotowanie 
regulaminu Morska Perła oraz modyfikacja Regulaminu Kotwica wiedzy 
odbędzie się w konsultacji z panią wicedyrektor Aleksandrą Musielak. 
 
Ad.9) 
 

 W związku z pandemią i wprowadzeniem zdalnego nauczenia 
projekt wprowadzenia dodatkowego – czwartego przedmiotu na 
egzaminie ósmoklasisty został przez MEN przesunięty i będzie 
obowiązywał obecne klasy szóste. 
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 Dla obecnych siódmych klas prowadzone są zajęcia fakultatywne z 
biologii i geografii. W drugim semestrze mają ruszyć zajęcia z 

pozostałych przedmiotów: historia, chemia i fizyka. Klasy siódme 

mają w tym roku dodana godzinę języka angielskiego w ramach 
przygotowania do egzaminu, w przyszłym roku będą miały 
dodatkowo po godzinie z matematyki i polskiego. Obecne ósme 
klasy maja dodatkowo po godzinie z polskiego, matematyki i 
angielskiego.  
 

 Zajęcia sportowe dla dorosłych odbywające się w szkole są 
organizowane wtedy, gdy dzieci nie ma już w szkole. Dyrekcja 
zapewnia, że sale po tych zajęciach są właściwie dezynfekowane. 

 Zajęć dodatkowych dla uczniów naszej szkoły w tym roku nie 
będzie. 
 

Ad.10)  
 Prośba o przypomnienie nauczycielom, aby zapisywali w czacie 

spotkania informację o zadawanych pracach domowych, nie 
wszyscy tego przestrzegają. 

 Nie wszyscy prowadzący lekcje mają wzgląd na problemy 
techniczne pojawiające się podczas lekcji. Nie są uwzględniane 
wytłumaczenia uczniów. 

 Prośba do nauczycieli przedmiotów, z których ósmoklasiści nie 
piszą egzaminu o uwzględnienie ich obciążenia przygotowaniami 
do egzaminu ósmoklasisty. 
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Uchwała Nr 1 
z dn. 25.11.2020 r. 

w sprawie nieodpłatnego przekazania szkole myszek 
komputerowych, gier podłogowych i fototapety zakupionych w 

ramach realizacji Budżetu Uczniowskiego 
Na podstawie § 14 pkt. 21 Regulaminu Rady Rodziców Morskiej 
Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku z dnia 14 
listopada 2019 roku 
 
§ 1 Rada Rodziców nieodpłatnie przekazuje szkole zakupione w 
ramach Budżetu Uczniowskiego gry podłogowe, myszki komputerowe 
oraz fototapetę.  
 
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
 
................................                                        .......
.................... 
        (Sekretarz)                                           
(Przewodniczący RR) 
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Uchwała Nr 2 
Z dn. 25.11.2020 r. 

w sprawie przeznaczenia środków pozostających z realizacji 
programu Budżet Uczniowski 

 
Na podstawie § 14 pkt. 21 Regulaminu Rady Rodziców Morskiej 
Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku z dnia 14 
listopada 2019 roku. 
 
§ 1 Środki pieniężne pozostające z realizacji programu Budżet 
Uczniowski w danym roku będą przeznaczane na realizację kolejnych 
edycji programu. 
 
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
 
................................                                        .......
.................... 
        (Sekretarz)                                           
(Przewodniczący RR) 
 

 


