
Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 26.09.2017 r. 
 
 
Zebranie Rady Rodziców (dalej Rada) „Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku Monika Gierszon” 
(dalej Szkoła) odbyło się w dniu 26.09.2017 r. o godzinie 17:30 w stołówce Szkoły. 
Po stwierdzeniu niezbędnego kworum, zebranie zostało otworzone przez Panią Dyrektor Justynę 
Januszewską 
Zgodnie ze Statutem Szkoły uprawnionymi do udziału w zebraniu było po dwóch przedstawicieli 
każdego Oddziału Klasowego. 
Przedstawiono następujący porządek zebrania: 
 

1. Przedstawienie Programu wychowawczo – profilaktycznego na lata 2017 - 2019 w odniesieniu 
do wyników ewaluacji przez Organizację Nadzoru Pedagogicznego (dalej ONP) w roku 2017.  

2. Podsumowanie działań Rady w ubiegłym roku szkolnym 2016/2017. 
3. Wybór Prezydium Rady Rodziców. 
4. Określenie wielkości rocznej składki. 
5. Zarządzanie Identyfikatorami 
6. Wolne Wnioski. 

 
Porządek został przyjęty przez zgromadzonych 
 
AD. 1. 
 
Dyrekcja szkoły przedstawiła dokument: Program wychowawczo – profilaktyczny na lata 2017 - 2019 
w odpowiedzi na wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez ONP w roku 2017. Dyrekcja zwróciła się do 
Rady o zapoznanie się z dokumentem i zgłoszeniem uwag najpóźniej do piątku 29/09/2017. Dokument 
zostanie opublikowany na stronie Szkoły (morskaszkola.pl) do dnia 27/09/2017 wg deklaracji Pani 
Dyrektor. Ponadto zaprezentowany Radzie program naprawczy ma być przedstawiony w kuratorium do 
dnia 28 września 2017 roku. 
 
AD. 2. 
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła podsumowanie z działań Rady w ubiegłym roku szkolnym 
2016/2017. 

◦ Utworzono fundusz Rady wraz z regulaminem oraz formularzem dla wniosków o 
dofinansowania. 

◦ Wprowadzono identyfikatory dla rodziców chcących wejść na teren Szkoły 

◦ Pod koniec ubiegłego roku szkolnego zakupiono z pozostałych środków Rady sprzęt 
sportowy. 

 
 
 
Podjęto następujące wnioski: 

a) Przeprowadzić aktualizację strony Rady, poprzez uzupełnienie brakujących dokumentów z 
ubiegłego roku szkolnego oraz aktualnych zadań podjętych przez Radę. 

◦ Aktualizację i prowadzenie strony Rady zobligowała się przeprowadzić Pani Iwona 
Ciesielska. 

b) Przygotować propozycję zmian w Regulaminie Rady w odniesieniu do zgłoszonych uwag: 



◦ podziału obowiązków pomiędzy członków Rady, celem odciążenia Prezydium Rady 

◦ zdefiniowaniu grup zadaniowych wspierających prace Rady 
 
 
 
AD. 3. 
 
 
Na podstawie obowiązującego Regulaminu Rady Rodziców odbyły się wybory Prezydium Rady 
Rodziców. Zgłoszeni zostali następujący kandydaci: 
 
- do Prezydium: Pani Anna Milewicz, Pani Magdalena Grabarczyk-Bródka, Pani Aleksandra 
Dzięgielewska; 
 
Kandydaci wyrazili zgodę na podjęcie zaproponowanych funkcji. 
Odbyło się głosowanie jawne, w którym kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte. 
Wyłonionych 3 kandydatów do Prezydium, zgodnie z przyjętym Regulaminem dokonało podziału 
między siebie funkcji. 
 
Pani Anna Milewicz – Przewodnicząca Rady,  
Pani Magdalena Grabarczyk-Bródka – Zastępca Przewodniczącego Rady,  
Pani Aleksandra Dzięgielewska – Skarbnik Rady; 
 
Podjęto uchwałę nr 1 z dnia 26/09/2017 r. 
 
AD. 4. 
 
Kwotę składki na Radę pozostawiono bez zmian do uchwały z roku szkolnego 2016/2017, mianowicie:  
- kwota 40 zł w przypadku jednego dziecka i kwota 60 zł w przypadku większej liczby dzieci. 
 
Odbyło się głosowanie jawne, w którym przyjęto poprawki do uchwały nr 4 z dnia 14/11/2016, o 
treści: 

a) W celu zwiększenia wpływów składek na Radę, zaproponowano rozwiązanie polegające na 
zwrocie 30% wpłat dla każdej klasy, w której wpływy osiągną 80% wartości składek 
wpłaconych na radę do Marca br. szkolnego. Kwota zwrotu będzie przekazana na konto klasy w 
Maju br. szkolnego. 

b) Skarbnicy klasowi zobligowani zostaną do przekazywania informacji o aktualnym statusie 
wpłat dla klasy na zebraniach wychowawców z rodzicami. 

 
Podjęto uchwałę nr 2 z dnia 26/09/2017 r. 
 
 
AD. 5. 
 
Rada przeanalizowała status wdrożenia identyfikatorów oraz omówiła aktualną formę zarządzania 
wydawaniem identyfikatorów jak i egzekwowania ich posiadania na terenie Szkoły.  
 



Odbyło się głosowanie jawne, w którym przyjęto przekazanie zarządzania i wydawania 
identyfikatorów na rzecz Szkoły, a także o skuteczniejszą egzekucję wymogów związanych z 
posiadaniem identyfikatorów przez rodziców wchodzących na teren Szkoły. 
 
Podjęto uchwałę nr 3 z dnia 26/09/2017 r. 
 
AD. 6. 
 
Podjęto następujące wnioski: 
 

A) Ustalono datę kolejnego zebrania na dzień 25/10/2017 (środa) o godz. 17:30. Miejsce zebrania: 
Stołówka Szkolna 

B) Rada wystąpi do Dyrekcji o zaplanowanie i przedstawienie do wiadomości rodziców daty 
kolejnych zebrań z Wychowawcami do końca roku szkolnego. 

C) Rada wystąpi do Dyrekcji o przedstawienie propozycji dot. poprawy bezpieczeństwa z zakresu 
możliwości wstępu na teren Szkoły osób trzecich (nie posiadających identyfikatorów). 
Przypomnienie zapytania skierowanego do Dyrekcji w ubiegłym roku szkolnym 2016/2017. 

D) Rada wystąpi do Dyrekcji o przedstawienie informacji dot. obszarów objętych monitoringiem 
(w formie pisemnej lub graficznej) 

E) Rada wystąpi do Dyrekcji o przedstawienie aktualnej procedury dot. „Krzywdzenia Dziecka w 
sytuacjach kryzysowych” obowiązującej dla Szkoły. 

F) Rada wystąpi do Dyrekcji z zapytaniem o możliwość zorganizowania na lekcjach 
wychowawczych spotkań z przedstawicielami Stowarzyszeń zajmujących się propagowaniem 
świadomości o przemocy wśród i wobec dzieci. 

 
Załączniki:  
 

1. Lista obecności 
2. Program wychowawczo – profilaktyczny na lata 2017 - 2019 
3. Uchwała nr 1 z dnia 26/09/2019 r. w sprawie wyboru Prezydium Rady i upoważnienia jej do 

działania w imieniu Rady. 
4. Uchwała nr 2 z dnia 26/09/2019 r. w sprawie ustalenia składki rocznej. 
5. Uchwała nr 3 z dnia 26/09/2019 r. w sprawie przekazania zarządzania identyfikatorami na rzecz 

Szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Uchwała Rady Rodziców nr 1 z dnia 26/09/2017 
w sprawie powołania Prezydium Rady Rodziców 
 
Na podstawie głosowania oraz zgodnie z dokonanym przez nie podziałem funkcji w skład Prezydium 
Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wchodzą następujące osoby: 
- Pani Anna Milewicz – Przewodnicząca Rady,  
- Pani Magdalena Grabarczyk-Bródka – Zastępca Przewodniczącego Rady,  
- Pani Aleksandra Dzięgielewska – Skarbnik Rady; 
 
 
- 35 osób było za przyjęciem uchwały 
- 0 osób było przeciwko przyjęciu uchwały 
- 0 osób wstrzymał się od głosowania 
 
 
 
................................... 
Dyrektor Szkoły 
 
 
 
.................................. ..................................... ...................................... 
Przedstawiciele Rady Rodziców 
 
 
 
.................................. 
Protokolant 
  



Uchwała Rady Rodziców nr 2 z dnia 26/09/2017 
w sprawie składki rocznej na rzecz Rady Rodziców  
 
 
Ustala się wielkość składki na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 w wysokości 40,00 zł 
w przypadku, gdy do Szkoły uczęszcza 1 dziecko, a 60,00 zł w sytuacji, gdy do szkoły uczęszcza 
więcej niż 1 dziecko. Ponadto ustala się zwrot 30% wpłat dla każdej klasy, w której wpływy osiągną 
80% wartości składek wpłaconych na radę do końca miesiąca Marca br. szkolnego. Kwota zwrotu 
będzie przekazana na konto klasy w miesiącu Maju br. szkolnego. 
 
- 35 osób było za przyjęciem uchwały 
- 0 osób było przeciwko przyjęciu uchwały 
- 0 osób wstrzymał się od głosowania 
 
 
 
................................... 
Dyrektor Szkoły 
 
 
 
 
.................................. ..................................... ...................................... 
Przedstawiciele Rady Rodziców 
 
 
 
 
.................................. 
Protokolant 
 
  



Uchwała Rady Rodziców nr 3 z dnia 26/09/2019 r.  
w sprawie przekazania zarządzania identyfikatorami na rzecz Szkoły. 
 
 
Ustala się co następuje, Rada Rodziców przekazuje na rzecz Szkoły kompetencje w zakresie 
zarządzania i wydawania identyfikatorów, a także wnosi o skuteczniejszą egzekucję wymogów 
związanych z posiadaniem identyfikatorów przez rodziców chcących wejść na teren Szkoły. 
 
 
- 35 osób było za przyjęciem uchwały 
- 0 osób było przeciwko przyjęciu uchwały 
- 0 osób wstrzymał się od głosowania 
 
 
 
................................... 
Dyrektor Szkoły 
 
 
 
 
.................................. ..................................... ...................................... 
Przedstawiciele Rady Rodziców 
 
 
 
 
.................................. 
Protokolant 
 




