
Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 11.01.2018 r.

Zebranie Rady Rodziców (dalej Rada) „Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku Monika Gierszon”
(dalej Szkoła) odbyło się w dniu 11.01.2018 r. o godzinie 17:30 w stołówce Szkoły.
Po stwierdzeniu niezbędnego kworum, zebranie zostało otworzone przez Przewodniczącą Rady.

Przedstawiono następujący porządek zebrania:

1. Sprawdzenie obecności
2. Przedstawienie stanowiska Dyrekcji dot. tematów przekazanych przed zebraniem
3. Regulamin RR
4. Aktualny stan wpłat na RR
5. Wsparcie akcji charytatywnych
6. „Źródełka” punkty z woda pitną
7. Wolne Wnioski

Porządek został przyjęty przez zgromadzonych.

AD. 1.

Sprawdzono obecność przedstawicieli rodziców. Obecnych na zebraniu było 20 osób co odnotowano w
załączonej liście.

AD. 2.

W zebraniu RR udział wzięła Dyrektor Szkoły - Pani Justyna Januszewska, gdzie przedstawiła aktualne
informacje dot. Szkoły oraz udzieliła odpowiedzi na przekazane wcześniej pytania od rodziców.

a) Dyrekcja zamierza przekazać pismo do ZDiZ o poprawie bezpieczeństwa na przejściu dla 
pieszych przy węźle komunikacyjnym – Przemyska.

b) Na lekcjach wychowawczych przeprowadzone zostaną rozmowy z uczniami o zasadach 
zachowania bezpieczeństwa.

c) Planowane jest kontynuowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Straż Pożarną i Policję
z zakresu bezpieczeństwa.

d) Dnia 10 Stycznia 2018 przeprowadzona została doraźna kontrola Kuratora Oświaty, dot. 
zachowań agresywnych – kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym.

e) Rada Pedagogiczna zwraca się z prośbą o bezpośrednie i bezzwłoczne informowanie 
przedstawicieli szkoły (wychowawca, pedagog, dyrekcja) o sytuacjach zagrażających 
bezpieczeństwu, niepokojących, problematycznych przed kierowaniem pism do jednostek 
wyższych nadzorujących szkołę.

f) Została przeprowadzona Kontrola Skarbowa za ostatnie 3 lata – oczekiwanie na protokół z US.
g) Została przeprowadzona kontrola przez Sanepid i PiP – kontrola zakończona wynikiem 

pozytywnym (uwagi zgłoszone przez Sanepid – różnica pomiędzy godzinami rozpoczynania 
zajęć lekcyjnych pomiędzy dniem poprzednim a następnym).

h) Plan lekcji na II semestr 2017/2018 nie zostanie zmieniony, przewidywane są tylko nieznaczne 
korekty.



i) Od 20 Lutego prowadzone będą zajęcia z Policją dla klas 5-7 o cyber przemocy .
j) W I kwartale 2018 roku planowane jest przeprowadzenie szkoleń z I pomocy – dla nauczycieli i

uczniów.
k) Została przedstawiona propozycja szkoleń dla chętnych rodziców, z zakresu pierwszej pomocy i

budowie odporności dzieci – przewidywany termin to  przełom marca i kwietnia 2018.
l) Szkoła podejmie starania w celu ujednolicenie konkursów
m) Zostanie wprowadzony Wewnątrzszkolny System Oceniania uczniów klas I.
n) Zostanie poprawiona komunikacja o odwołanych zajęciach dodatkowych.
o) Zostanie poprawiony stopień utrzymania czystości za szafkami na górnych piętrach dla klas 

starszych.
p) Szkoła zwraca się z prośbą do rodziców o przeprowadzenie z dziećmi testów za pośrednictwem 

portalu Librus – indywidualni. Szkoła podejmie starania o przeprowadzenie testów w trakcie 
trwania zajęć komputerowych.

q) Szkoła podejmie starania do zgłoszenia Klas I - III do Polskiej Akademii Dzieci.
r) Szkoła zamierza przystąpić do programu Mistrzowie Kodowania.
s) Dokonano zakupów doposażające placówkę między innymi w: sprzęt sportowy, gry, projektory,

oprogramowanie do tablic, tablica edukacyjna - moje bambino do świetlicy.
t) Szkoła planuje powołanie świetlicy cichej dla uczniów chcących odrabiać lekcje na terenie 

placówki.
u) Nauczyciele WF zostali pouczeni przez dyrekcję o nie prowadzenia lekcji łączonych dziewcząt 

z chłopcami.
v) Ksiądz Piotr został pouczony z obszaru poprawy dydaktyki i prowadzenia zajęć z dziećmi.
w) Boisko Szkolne – brak odwiedzi ze strony władz miasta z uwagi na przedłużające się procesy

decyzyjne.

AD. 3.

Z uwagi na brak dodatkowych uwag dot. Regulaminu RR, postanowiono opublikować tekst jednolity z
zawarciem poprawek przegłosowanych na poprzednim zebraniu.

AD. 4.

Omówione zostały założenia budżetowe RR. Postanowiono przekazać na zebraniach klasowych za
pośrednictwem trójek  klasowych,  prośbę o wpłacanie składek na RR. Dodatkowo postanowiono o
przesłaniu kolejnej komunikacji za pośrednictwem Librusa.

AD. 5.

RR wyraziła chęć do wspierania inicjatyw charytatywnych jak WOŚP lub podobnych, w przypadku
inicjowania zadania/projektu przez koordynatora z ramienia Szkoły.



AD. 6.

Z uwagi  na konieczność występowania w kwestiach techniczno – organizacyjnych dla  możliwości
instalacji punktów wody pitnej „Źródełek”, podjęto decyzję o przekazanie inicjatywy w tym zakresie
na rzecz szkoły.

AD. 7. 

Wolne Wnioski:
a) Zgłosiły się 2 osoby chętne do opracowania zasad konkursu dla „Budżet Uczniowski”, 

finansowany z funduszy RR.
b) Prezydium RR zwróci się do dyrekcji o przeprowadzenie hospitacji na lekcjach WF dla klas 4-

7,  oraz weryfikację  zgodności  prowadzenia zajęć z  planem zajęć (tematami)  wpisanymi do
dziennika.

Zgodność Protokołu z przeprowadzonym zebraniem zaświadcza:
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