
Protokół z zebrania Rady Rodziców Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku  
nr 5/2020/2021 z dnia 24.05.2021 r.                                                      Strona 1/3 

     Gdańsk, dnia 24 maja 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 
 

Nr 5/2020/2021 

 
Zebranie Rady Rodziców Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby (RR) odbyło 
się w dniu 24 maja 2021 roku o godzinie 19:00, 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. Regulamin „Osobowość Roku”, Akceptacja RR. 

3. Regulamin „Kotwica Wiedzy”. 

4. Ankieta do wszystkich rodziców w sprawie oczekiwań dot. wydatkowania pieniędzy 
Rady Rodziców - propozycja 

5. Zakończenie roku szkolnego klas ósmych. 

6. Dzień Dziecka. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski 

 Punktowy system oceniania zachowania; punkty za zachowanie na czas nauki 
online. 

 Pierwsza pomoc 
 
Ad.1) Obecność członków Rady Rodziców została potwierdzona wpisem na czacie 
spotkania za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Obecnych było 20 osób, 4 osoby 
reprezentowały po dwie klasy. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.2) Rada Rodziców zaakceptowała regulamin nagrody „Osobowość roku”, jednocześnie 
ustalając kwotę nagrody w wysokości 300zł. W sytuacji, gdy wyróżnione zostaną dwie 
osoby, RR przeznaczy jako nagrodę w sumie maks. 500zł. Stosowna uchwała została 
podjęta jednogłośnie. 
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Ad.3) Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie wysokości kwoty nagrody w konkursie 
„Kotwica Wiedzy”. W sytuacji, gdy drugie miejsce zajmie osoba, której wyniki w nauce 
niewiele odbiegają od wyników laureata, Rada Rodziców postanowiła nagrodzić również 
osobę wyróżnioną jako drugą w konkursie. Przeznaczone zostaną na to kwoty 
odpowiednio- 300 zł I miejsce, 200 zł II miejsce. 
 
Ad.4) Przedstawiciele klas zdecydowali, ze kolejne działania promujące oraz propozycje 
rodziców na wydatkowanie funduszy RR podejmiemy na początku kolejnego roku 
szkolnego. 
 
Ad.5) W tym roku Morską Szkołę Podstawową kończy 50 uczniów. RR zadecydowała, by 
w ramach pożegnania ze szkołą, ufundować każdemu z absolwentów tablo. Pojawił się 
pomysł, by fundusze na ten cel były przeznaczane co roku i ujęte w preliminarzu. 
 
Ad.6) 31.05 w szkole zostanie zorganizowany Dzień Dziecka. Z tej okazji dla dzieci zostały 
przygotowane: gra terenowa, zabawy oraz atrakcje ufundowane przez Radę Rodziców – 
wata cukrowa i lody. Jednogłośnie podjęto uchwałę o przekazaniu wychowawcom klas 
odpowiedniej kwoty na ten cel. 
 
Ad.7) Pani wicedyrektor Musielak przekazała, że na czas pandemii punktowy system 
oceniania został uzupełniony o dodatkowe możliwości zdobycia punktów podczas nauki 
zdalnej. 
RR dyskutowała nt. pomysłu zorganizowania pokazu przez wynajętego „magika”. 
Rozważane były ceny oraz możliwość takiego pokazu dla poszczególnych grup dzieci w 
obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ostatecznie zdecydowano o przełożeniu decyzji na 
wrzesień.  
Wnioski do dyrekcji: 

 Rodzice zwrócili uwagę na używanie przez nauczycieli telefonów i tabletów w 
trakcie lekcji - nie zawsze w celach związanych z prowadzeniem zajęć. 

 Jakie wnioski pojawiły się po przeanalizowaniu ankiety dotyczącej zdalnego 
nauczania? 

 Dlaczego w naszej szkole nie są w tym roku organizowane półkolonie dla dzieci? 
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Uchwała nr 1 

      z dn. 24.05.2021r. 
 

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

w sprawie przekazania ustalonej kwoty pieniężnej jako nagroda w konkursie „Osobowość 
Roku”. 
 
Na podstawie § 14 pkt 21 Regulaminu Rady Rodziców Morskiej Szkoły Podstawowej im. 
Aleksandra Doby w Gdańsku z dnia 05.02.2019r. 
 

§ 1 
 

Rada Rodziców na nagrodę w konkursie „Osobowość Roku” przekaże kwotę 300 zł.  

 
§ 2 

 
Jeśli wyróżnione zostaną dwie osoby, przekazane zostanie łącznie maks. 500 zł. 

 
 
 

Uchwała nr 2 
z dnia 24.05.2021r. 

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

 
w sprawie wysokości kwoty nagrody w konkursie „Kotwica Wiedzy”. 

 
§ 1 

Rada Rodziców przekaże kwotę 300 zł jako nagrodę w konkursie „Kotwica Wiedzy”. 
 

§ 2 
Jeśli w konkursie wyłonionych zostanie dwoje uczniów z podobnymi wynikami w nauce, 
Rada Rodziców przekaże kwotę 200 zł, jako nagrodę w konkursie dla ucznia z II miejsca. 

 
 
 

Uchwała nr 3 
z dnia 24.05.2021r. 

Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Doby'' w Gdańsku  
 
w sprawie przekazania ustalonej kwoty na lody dla uczniów z okazji Dnia Dziecka. 
 
 
Rada Rodziców przekaże wychowawcom klas po 4 zł na każdego ucznia z 
przeznaczeniem wyjścia na lody z okazji Dnia Dziecka. 


