
Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 14.03.2018 r.

Zebranie Rady Rodziców (dalej Rada) „Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku Monika Gierszon”
(dalej Szkoła) odbyło się w dniu 14.03.2018 r. o godzinie 17:30 w sali nr 34 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. Zmiany w prezydium RR
4. Komisja ds. budżetu uczniowskiego
5. Regulamin budżetu uczniowskiego
6. Wolne Wnioski

Porządek został przyjęty przez zgromadzonych.

AD. 1.

Sprawdzono obecność przedstawicieli rodziców. Obecnych na zebraniu było 14 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) Odbyły się dni otwarte szkoły co spotkało się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej
oraz umożliwiło oszacowanie wyzwań stojących przed szkołą w kolejnym roku. 

b) Zajęcia dydaktyczne w koku szkolnym 2018/2019 odbywać się będą w trybie dwu zmianowym,
w godzinach 7:10 do 16:20.

c) Szkoła  poszukuje  dodatkowych  nauczycieli  i  będzie  zwiększać  wakaty,  poszukiwani  są
nauczyciele  przedmiotów:  fizyka,  matematyka,  przyroda,  geografia,  biologia  oraz  języków
obcych.

d) Szkoła rozważa wprowadzenie wyboru języka dla klas starszych w ramach zajęć z drugiego
języka  obcego.  Proponowanym  językiem  byłby  niemiecki  poza  aktualnie  dostępnym
hiszpańskim

e) Klasy 5-7 zakończyły warsztaty z Policja o cyber przemocy
f) Od  20  marca  dostępna  będzie  lista  terminów  warsztatów  z  zakresu  pierwszej  pomocy

prowadzona  w  szkole  dla  uczniów.  W  ramach  tychże  warsztatów  możliwe  będzie  także
uczestnictwo rodziców.

g) Dni dyrektorskie (wolne od zajęć) zostały rozpisane na 29 – 30 marca i 3 kwietnia.
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h) Dyrekcja po uwzględnieniu sugestii rodziców, zostanie wprowadzony obowiązek wystawienia
ocen proponowanych na miesiąc  przed radą  klasyfikacyjną.  W semestrze letnim 2017/2018
będzie to - 20 kwietnia.

i) Szkoła podejmie inicjatywę wyróżnienia uczniów za wybitne osiągnięcia i  przyzna nagrody
„Kotwice”. Zostało skierowane zapytanie do RR o  dofinansowanie.

j) Bezpieczeństwo – organizacja  ruchu wokół  szkoły.  Szkoła otrzymała odpowiedź z  ZDiZ w
sprawie  poprawy bezpieczeństwa na  węźle  komunikacyjnym z  przystankiem tramwajowym
przy szkole i możliwości instalacji sygnalizacji świetlnej.

AD. 3.

Podjęcie  decyzji  o  rezygnacji  z  funkcji  Zastępcy  Przewodniczącego  Rady  Rodziców  przez  Panią
Magdalena  Grabarczyk-Bródka.  W związku z  powyższym podjęto  wniosek o  uzupełnieniu  funkcji
zastępcy przewodniczącego prezydium. Z powodu braku kandydatów do pełnienia funkcji, wniosek nie
został podjęty. Podjęto wniosek o tymczasowym pełnieniu obowiązków zastępcy przewodniczącego
przez Protokolanta, do czasu wyłonienia pełnoprawnego zastępcy przewodniczącego RR.

AD. 4.

Omówiono i przedstawiono założenia do regulaminu budżetu uczniowskiego. W konsekwencji podjęto
uchwałę o zatwierdzeniu Budżetu Uczniowskiego.

AD. 5.

Prezydium RR wystąpiło do członków RR o wyłonienie spośród siebie osoby do koordynowania prac
w ramach  realizacji  założeń budżetu  uczniowskiego –  nie  zgłosił  się  żaden kandydat  do  podjęcia
realizacji zadania. Z uwagi na niską frekwencję obecnych, Prezydium RR wystąpi z zapytaniem do
wszystkich  rodziców  za  pośrednictwem  Librusa  o  gotowość  do  zaangażowania  się  w  inicjatywę
budżetu uczniowskiego.

AD. 6. 

Wolne Wnioski:
a) Skierowanie  pisma  do  RPO  lub  RPD  w  sprawie  nierównego  traktowania  uczniów  Szkoły

Morskiej  na  tle  pozostałych  publicznych  placówek  szkolnych  na  terenie  miasta  Gdańska.
Podjęcie kontynuacji działań w odniesieniu do pisma przekazanego do władz m. Gdańska w
ubiegłbym  roku).  Wsparcie  w  zakresie  komunikacji  z  w/w  organami  zadeklarowali
przedstawiciele RR.

b) Ustalono datę kolejnego zebranie RR na dzień 18 kwietnia o godz. 17:30
c) Poruszono  temat  wydania  zgody  na  budowę  obiektu  sportowego  przez  właściciela  MSP.

Przedstawiciel RR ponowi działania w tym temacie w miejskim wydziale geodezji.
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Załączniki:

1. Lista obecności
2. Uchwała nr 1 - w sprawie Budżetu Uczniowskiego.

Zgodność Protokołu z przeprowadzonym zebraniem zaświadcza:

...................................
Dyrektor Szkoły

.................................. ..................................... ......................................
Przedstawiciele Rady Rodziców

..................................
Protokolant
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Uchwała Rady Rodziców nr 1 z dnia 14/03/2018
w sprawie uchwalenia Budżetu Uczniowskiego

Po zapoznaniu się z przedstawioną propozycją budżetu uczniowskiego (załącznik nr 2). RR niniejszą
uchwałą akceptuje jego treść i zwalnia do realizacji.

- uchwała została podjęta jednogłośnie

...................................
Dyrektor Szkoły

.................................. ..................................... ......................................
Przedstawiciele Rady Rodziców

..................................
Protokolant
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