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              Gdańsk, dnia 16 września 2019 roku 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 
 

Nr 1/2019/2020 

 

Zebranie Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry 

Doby'' (RR) odbyło się w dniu 16 września 2019r. o godzinie 18:00.  

Po stwierdzeniu niezbędnego kworum zebranie zostało otwarte przez Dyrektora 

szkoły Kamila Gajewskiego. 

 

Przedstawiono następujący porządek zebrania: 

1. Sprawdzenie listy obecności 

2. Wybór protokolanta zebrania 

3. Powołanie komisji wnioskowej 

4. Odczytanie protokołu komisji rewizyjnej 

5. Głosowanie nad absolutorium Prezydium RR za rok 2018/2019 

6. Wybór prezydium Rady Rodziców na rok 2019/2020 

7. Wybór komisji rewizyjnej na rok 2019/2020 

8. Przedstawienie programu profilaktyczno – wychowawczego przez 

przedstawiciela Rady Pedagogicznej 

9. Zaopiniowanie Programu profilaktyczno-wychowawczego 

10. Odpowiedzi Dyrektora szkoły na pytania rodziców 

11. Ustalenie składek na rok 2019/2020 

12. Ustalenie terminów kolejnych zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 

2019/2020 

13. Ustalenie realizacji Budżetu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 – 

projekty klasowe, osoby odpowiedzialne za realizację, harmonogram realizacji 

14. Podjęcie uchwały w sprawie podwójnych wpłat na konto RR 

15. Informacje dotycząca wyboru firmy ubezpieczeniowej Inter Risk 

16. Wolne wnioski 

Porządek zebrania jednogłośnie zaakceptowano. 

 

Podjęto następujące uchwały: 

1. Uchwała nr 1 z dnia 16.09.2019r.  w sprawie zwracania podwójnych wpłat na 

konto Rady Rodziców jedynie na pisemny wniosek osoby wpłacającej. 



Protokół z zebrania Rady Rodziców Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku              

nr Nr 1/2019/2020 z dnia 16.09.2019r.                                                                                                                 Strona 

2/10 

Ad.1. Sprawdzono obecność przedstawicieli rodziców. Obecnych na zebraniu 

było 33 przedstawicieli klas, w tym uprawnionych do głosowania 29 osób, 

odnotowano w liście obecności.  

 

Ad. 2. Protokolantem zebrania został jednogłośnie wybrany Pan Rafał Kurek. 

 

Ad. 3. Powołano komisję wnioskową, której powierzono zadanie spisania 

wniosków i pytań do Dyrekcji szkoły. Jednogłośnie wybrano panią Aleksandrę 

Kolos. Część pytań została zadana bezpośrednio panu Dyrektorowi, pozostałe 

umieszczono w pkt. 15. Po uzyskaniu odpowiedzi zostaną one przedstawione 

na kolejnym zebraniu. 

 

Ad. 4. Odczytano protokół komisji rewizyjnej z działalności Rady Rodziców w 

roku szkolnym 2018/2019. Treść protokołu w załączniku nr 1. 

 

Ad. 5. Poddano pod głosowanie udzielenie absolutorium Prezydium Rady 

Rodziców za rok 2018/2019.  

Za – 26 osób 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu – 3 osoby 

Tym samym udzielono absolutorium Prezydium Rady Rodziców za rok 

2018/2019 

 

Ad. 6. Dyrektor szkoły zarządził wybór prezydium Rady Rodziców. 

- poddano pod głosowanie sposób wyboru członków prezydium Rady 

Rodziców. Jednogłośnie wybrano jawny tryb głosowania. 

Głosowanie na członków Prezydium Rady Rodziców odbyło się w sposób 

jawny, poprzez podniesienie ręki. 

- Jako pierwszy poddano pod głosowanie wybór przewodniczącego Rady 

Rodziców. Zgłoszono panią Annę Milewicz. Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Za – 28 osób 

przeciw – 0 osób 

wstrzymało się – 1 osoba 

Przewodniczącą Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 została pani 

Anna Milewicz. 

- kolejno wybrano wiceprzewodniczącego Rady Rodziców. Zgłoszono panią 

Magdalenę Markiewicz. Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Za – 28 osób 

Przeciw – 0 osób  

Wstrzymało się – 0 osób 
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Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 została pani 

Magdalena Markiewicz. 

- następnie dokonano wyboru Skarbnika Rady Rodziców. Zgłoszono panią 

Ewelinę Kardel – Reszkiewicz. Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Za – 28 osób 

Przeciw – 0 osób 

Wstrzymało się – 1 osoba 

Skarbnikiem Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 została pani Ewelina 

Kardel - Reszkiewicz 

- Jako ostatni został wybrany Sekretarz Rady Rodziców. Zgłoszono pana Rafała 

Kurek. Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Za – 28 osób 

przeciw – 0 osób 

wstrzymało się – 1 osoba  

Sekretarzem Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 został pan Rafał 

Kurek. 

 

Ad. 7. Następnie wybrano komisję rewizyjną. 

Do pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  zgłoszono 

kandydaturę pani Emilii Kuszczak. Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Za – 28 osób 

przeciw – 0 osób 

wstrzymało się – 1 osoba 

Kolejno poddano pod głosowanie wybór sekretarza Komisji rewizyjnej. 

Zgłoszono panią Mielniczyn Aleksandrę. Innych kandydatów nie zgłoszono. 

Za – 27 osób 

przeciw – 0 osób 

wstrzymało się – 2 osoby 

W roku szkolnym 2019/2020 przewodniczącą Komisji rewizyjnej została pani 

Kuszczak Emilia, a sekretarzem pani Mielniczyn Aleksnadra. 

 

Ad. 8. Następnie przedstawiony został program profilaktyczno – wychowawczy 

Szkoły. Prezentacji dokonała Pani Anna Trębińska jako przedstawicielka Rady 

Pedagogicznej. 

 

Ad. 9. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała przedstawiony program 

profilaktyczno – wychowawczy. 

 

Ad.10 Dyrektor szkoły pan Kamil Gajewski przekazał kilka ogólnych 

informacji: 
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- w szkole został utworzony tzw. zdrój wodny dla uczniów. Drugi znajduje się 

na terenie przedszkola. W chwili zebrania zdroje były nieczynne i czekały na 

kolejne testy co do jakości wody, po ich pozytywnym przejściu zdroje zostaną 

udostępnione uczniom.  

- W szkole z inicjatywy Dyrektora utworzono radiowęzeł. 

Rodzice poruszyli następujące tematy: 

- obawa o zmiany w planie lekcji.  

Odp. Nie przewiduje się  zmiany planu lekcji – ewentualne drobne bieżące 

poprawki, modyfikacje. 

-rodzic jednej z klas zwrócił się z prośbą o wyrozumiałość dla uczniów, jeśli 

mają do późna lekcje, żeby nie zadawali pracy domowej na kolejny dzień, 

kiedy uczniowie Ida do szkoły na godzinę 7. 

Odp. Indywidualne sytuacje poszczególnych klas, do przeanalizowania po 

konkretnych zgłoszeniach. Prośba o spotkanie z przedstawicielami klasy. 

- Tak jak uzgodniono w zeszłym roku, prace domowe na weekend ( piątku na 

poniedziałek) nie powinny być zadawane.  

- odpowiedzi na pytanie dotyczące bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły 

oraz ustaleń z ZDiZ – na szkolnej stronie, pod adresem 

http://morskaszkola.pl/pisma,625,pl.html.  Część została zrealizowana np. mini 

rondo do zawracania, spowalniacze na skrzyżowaniu, słupki na chodniku przy 

skrzyżowaniu, pozostałe inwestycje mają zostać wykonane do końca roku. Jeśli 

chodzi o sygnalizację na przejściu przez torowisko w rejonie przystanku 

„Przemyska”, sygnalizatory zostały uzupełnione o dodatkowe komory z 

piktogramem tramwaju i migającym żółtym światłem.  

- Problem przepełnionej świetlicy – zbyt dużo dzieci przebywa w jednym 

pomieszczeniu o tej samej porze. Niektórzy rodzice wyrażają niezadowolenie z 

tego powodu i obawiają się, że  wychowawcy na świetlicy nie zajmują się 

dziećmi. 

Odpowiedź; W świetlicy jest przestrzegany współczynnik ilości uczniów do 

nauczycieli, wpuszczani są dodatkowi opiekunowie; szkoła organizuje pomoc 

dodatkowego nauczyciela. W świetlicy pracuje 11 nauczycieli, na jednego 

nauczyciela przypada 20 dzieci. Nie mam możliwości otworzenia świetlicy dla 

uczniów klas IV. Regulamin i program zajęć na świetlicy jest już realizowany. 

W przypadku uwag Dyrektor będzie się monitorował problem. 

- Rodzice zasygnalizowali problem z dostępnością wydawania obiadów w 

szkole. Niektórzy uczniowie nie zdążają zjeść obiadu – gdyż jest za duża 

kolejka. Pytanie: Czy obiad może być wydawany na więcej niż 1 przerwie dla 

ucznia?  

Odp: Każdy musi przestrzegać swojej kolejki – obiady są wydawane na 

podstawie nowo wprowadzonego systemu.  
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- Co jeżeli dziecko kończy lekcje wcześniej niż zaplanowana przerwa jedzenia 

obiadów dla jego klasy? 

  Odp. Jeśli pojawiają się sytuacje, że dzieci z klas I-III kończą wcześniej niż 

maja porę obiadowa- kontakt z panią Kotowska, jeśli dzieci z klas IV-VIII 

kontakt z panią Bednarz. 

-  Dlaczego klasy piąte i szóste nie otrzymały kart rowerowych, pomimo zdania 

egzaminu przez uczniów? 

Odp. Karty rowerowe zostaną wydane w najbliższym czasie, po dostarczeniu 

przez wszystkich uczniów, którzy zdali zdjęć opiekunowi zadania pani 

Aleksandrze Świątek. Jak wszyscy dostarczą zdjęcia,  komplet dokumentów 

przekazany zostanie do sekretariatu do realizacji. 

- Kiedy zostanie zamknięty parking pod podcieniami? Zasygnalizowano 

problem z parkowaniem samochodów przez rodziców odprowadzających dzieci 

do szkoły i przedszkola. 

Odp. Koniec października 2019 r. - ogłoszenie przetargu. Jest już gotowy 

projekt nowej sali gimnastycznej za budynkiem przedszkola. Budowa zacznie 

się z początkiem roku 2020, po uzyskaniu stosownych zgód. W podcieniach 

będą świetlice i sale dydaktyczne. Szkoła stworzy miejsca parkingowe za 

żłobkiem, jeśli będzie zgoda na rozbudowę. Szkoła dąży do poprawienia 

warunków bytowych uczniów i nauczycieli.  

- Korzystając z urządzenia mobilnego np. telefonu komórkowego – nie 

wyświetlają się podstrony strony internetowej szkoły, tym samym utrudniony 

jest dostęp do informacji. 

 Odp. Kontakt w temacie problemów ze stroną  z p. Wicedyrektor Anną 

Kotowską 

- Jak przedstawia się oferta zajęć dodatkowych w szkole? 

Odp. Oferta zostanie przedstawiona pod koniec września, zajęcia ruszą od 

października 2019 r.  
 

 

Ad. 11. Wysokość składek na rok 2019/2020 została utrzymana tj. tak jak w 

poprzednich latach jest ona dobrowolna i wynosi 40zł, a w przypadku 

uczęszczania do szkoły Rodzeństwa 60zł. 

 

Ad. 12. Termin kolejnego zebrania ustalono na dzień 8 października 2019r. 

Godzina 18:00 

 

Ad. 13. Przedyskutowano sposób funkcjonowania Budżetu Uczniowskiego.  

Powołano komisję w składzie: Jolanta Hoppe i Grażyna Gajewska, którym 
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powierzono zadania związane z modyfikacją regulaminu, harmonogramem, 

koordynowaniem i wsparciem podczas realizacji 

 

Ad. 14. Podjęto uchwałę w sprawie zwracania podwójnych wpłat na konto 

Rady Rodziców jedynie na pisemny wniosek osoby wpłacającej, dostarczony 

Radzie Rodziców, do końca marca danego roku szkolnego.  

Za przyjęciem uchwały głosowało: 29 osób 

przeciw: 0 

wstrzymało się: 0 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

Na kolejne zebrania przeniesiono decyzję w sprawie dofinansowania przez 

Radę Rodziców wycieczek szkolnych dla uczniów, których rodzice nie są w 

stanie uiścić pełnej kwoty.  

 

Ad. 15. Przedstawiono informacje dotycząca wyboru firmy ubezpieczeniowej 

Inter Risk 

 

Ad. 16. W trakcie zebrania zostały zadane pytania wymienione poniżej. 

Odpowiedzi, zostaną przedstawione na kolejnym zebraniu. 

- Problem przyjmowania dzieci spoza rejonu szkoły – w chwili obecnej szkoła 

jest przepełniona, rodzice nie chcą przyjmowania dzieci spoza obwodu. Kto 

decyduje o rozszerzeniu obwodu? Czy szkoła ma na to jakiś wpływ?  

- Zdaniem części rodziców na rok szkolny 2019/2020 ustalono za mało  zebrań 

wychowawców z rodzicami.  

- Zbyt mało zajęć typu SKS - mogą one odbywać się w późniejszych 

godzinach, ale żeby były w oferciw zajęć dodatkowych szkolnych 

ogólnorozwojowych,  

- Jaki jest harmonogram i procedura rozprowadzania mleka i owoców wśród 

dzieci, z uwzględnieniem klas 4 i 5, które mają lekcje w różnych 

klasach/miejscach szkoły. 

 

 

………………………          ………………………… 
              (Dyrektor)                          (Przewodniczący RR) 

 

         ………………………. 
                       (Protokolant) 
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Uchwała nr 1 

z dnia 16.09.2019r.   

 

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

w sprawie zwracania podwójnych wpłat na konto Rady Rodziców jedynie na pisemny wniosek 

osoby wpłacającej, dostarczony Radzie Rodziców do końca marca danego roku szkolnego.  

  

Na podstawie § 14 pkt. 21 Regulaminu Rady Rodziców Morskiej Szkoły Podstawowej im. 

Aleksandra Doby w Gdańsku z dnia 05.02.2019r.   

  

§ 1 W przypadku błędnej wpłaty na konto bankowe Rady Rodziców, będzie ona zwracana jedynie 

na pisemny wniosek osoby która jej dokonała, dostarczony Radzie Rodziców do końca marca roku 

szkolnego za który została dokonana wpłata.   

  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

 

                           ………………………………………          

           (Przewodniczący Rady Rodziców) 
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      Załącznik nr 1 

 

 

Gdańsk, dn. 16.09.2019r. 

 

Protokół 

Komisji Rewizyjnej (KR) działającej przy Radzie Rodziców Morskiej Szkoły Podstawowej 

im. Aleksandra Doby w Gdańsku (RR) z kontroli przeprowadzonej 16.09.2019r. 

 

 

Komisja Rewizyjna Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku działając w 

składzie: 

1. Emilia Kuszczak – przewodnicząca 

2. Ewa Lenda – członek 

na podstawie zapisów Regulaminu RR, przeprowadziła kontrolę działalności statutowej oraz 

finansowej RR MSP im. Aleksandra Doby w Gdańsku za rok szkolny 2018/2019. W czasie kontroli 

wyjaśnień udzielały: 

- Anna Milewicz – Przewodnicząca Prezydium RR w roku 2018/2019r.  

- Ewelina Kardel-Reszkiewicz – Skarbnik RR w roku 2018/2019. 

 

Komisja Rewizyjna w czasie kontroli stwierdziła, co następuje: 

- w trakcie roku szkolnego 2018/2019 Rada Rodziców spotykała się 7-krotnie: 20.09.2018r., 

11.10.2018 r., 14.11.2018 r., 18.12.2018 r., 05.02.2019 r., 26.03.2019 r., 07.05.2019 r. na terenie 

Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku przy ulicy Rogalińskiej 17. 

Wszystkie spotkania miały formę informacyjno – organizacyjną. 

 

Ze spotkań sporządzano wyczerpujące protokoły. Odpowiednia papierowa dokumentacja z zebrań 

jest przechowywana w sekretariacie MSP. Pełna dokumentacja jest również dostępna na stronie 

internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców – zgodnie z Regulaminem RR. 

   

Zgodnie z Regulaminem RR na pierwszym zebraniu wybrano nowy skład Prezydium RR oraz 

członków Komisji Rewizyjnej.  

Ustalono roczną składkę na rzecz Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019, ponadto celem 

zachęcenia rodziców do wpłat na rzecz RR podjęto decyzję o zwrocie 30% wpłaconej kwoty każdej 

klasy do końca marca danego roku szkolnego, w której wpłat dokonało 80% uczniów danej klasy. 

 

Po zapoznaniu RR z Protokołem KR z pracy RR za rok 2017/2018 na kolejnych spotkaniach RR 

podejmowała odpowiednie uchwały mające na celu usprawnienie funkcjonowania struktury. 

Na poszczególnych posiedzeniach RR poruszano tematy zgłaszane przez członków Rad 

Klasowych. Dotyczyły one aktualnych zagadnień oraz zadań do realizacji.  

W zebraniach RR brała udział Dyrekcja Szkoły dzięki czemu uzyskiwano odpowiedzi na nurtujące 

rodziców wątpliwości. 

Wszelkie decyzje RR były podejmowane w drodze uchwał, które stanowiły załączniki do 

protokołów zebrań. Realizacja uchwał RR omawiana była na kolejnych posiedzeniach.  

 

W trakcie roku szkolnego 2018/2019 RR poparła wniosek Organu Prowadzącego o zaakceptowanie 

Aleksandra Doby na patrona Szkoły.  

Po przeanalizowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły przedstawionego przez 

Dyrekcję, zaopiniowała go pozytywnie. 
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Wyrażono zgodę na współfinansowanie budowy Sklepiku Szkolnego, mającego działać w ramach 

Spółdzielni Uczniowskiej oraz jego zatowarowanie – w związku z przesunięciem terminu 

inwestycji zabezpieczono odpowiednią kwotę na koncie RR. 

RR przeznaczyła na realizację „Budżet Uczniowski” kwotę w wysokości 2500 zł. 

RR przekazała tymczasowo kwotę 3500zł na zakup tarcz szkolnych.  

RR uchwaliła Regulamin przyznawania nagrody dla najlepszego ucznia na zakończenie roku 

szkolnego obowiązującego w Morskiej Szkole podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku – 

Kotwica Wiedzy. 

RR brała udział i również dofinansowała festyn w okazji Dnia Dziecka odbywającego się na terenie 

szkoły. 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zakupiono 30 sztuk poduszek typu SAKO, do uzytku dzieci 

podczas przerw na korytarzach szkolnych. 

Zgodnie z wnioskami KR z poprzednich lat stworzyła oraz zatwierdziła preliminarz na rok 

2019/2020. 

 

RR w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zorganizowała sztab WOŚP, wspierała loterię finału. 

  

RR mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci włączyła się również w Budżet Obywatelski. 

Zgłoszono dwa projekty, które dotyczą bezpośrednio Naszej szkoły i dwa dotyczące jej bliskiego 

otoczenia. Do etapu głosowania dopuszczono 2 z zaproponowanych: 

1. „Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma” 

2. Parking rowerowy przy Morskiej Szkole podstawowej im. Aleksandra Dobry w Gdańsku. 

 

Prezydium RR i RR w roku szkolnym 2018/2019 wypełniała wszystkie funkcje regulaminowe. 

Uchwały podejmowane przez RR były zgodne ze Statutem Szkoły i były na bieżąco realizowane. 

KR stwierdziła realizację wszystkich uchwał podjętych na zebraniach oraz aktywne działania RR na 

rzecz rozwiązywania zgłaszanych przez Rady Klasowe problemów. 

  

Podczas kontroli z działalności finansowej RR stwierdzono co następuję: 

Saldo rachunku na dzień 10.09.2018r. wynosiło 8069,26zł. 

Saldo rachunku na dzień 10.09.2019r. wynosiło 6482,59zł.  

Wpływy na konto stanowiły: 

 - wpłaty składek na RR 

  - 2760,00 – nadwyżka za zdjęcia klasowe 

 

Na wydatki składały się: 

 - 7639,09zł zwroty na podstawie wniosków o dofinansowanie od nauczycieli, działalność RR, 

festyn, worki SAKO, WOŚP, naszywki, materiały na budowę sklepiku szkolnego i jego 

zatowarowanie,  opłaty bankowe 

- 947,69zł nagrody konkursowe 

 - 1425,00zł nagrody dla uczniów klas I-III – zgodnie z podjętą Uchwałą 

 - 3550,00zł nagrody dla uczniów klas IV – VII. 

 - 675,00zł zwroty dla klas za sumienne wpłaty na rzecz RR.  

 

Celem poprawy pracy oraz większej wydajności RR nasuwają się następujące wnioski pokontrolne: 

 - KR proponuje wyznaczenie z góry osób odpowiedzialnych za pewne działy związane z 

działalnością RR Np. WOŚP, Dzień Dziecka, Budżet Uczniowski. Osoby te powinny pozostawać w 

ścisłej współpracy z Przewodniczącą RR. 

- KR proponuje, aby przewodniczący Rad Klasowych bezpośrednio po zebraniach składali wnioski 

do przewodniczącej Rady Rodziców.  
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 - KR proponuje przeniesienie funkcji informacyjno-organizacyjnej na portal LIBRUS poprzez 

odsyłanie przez link do danego protokołu bądź informacji -  do czasu funkcjonowania takiego w 

placówce; 

- KR sugeruje również, aby nowo powołana RR w jak najkrótszym czasie zagospodarowała środki 

pozostałe z zeszłego roku, w tym na realizację Budżetu Uczniowskiego. 

  

W związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły członek Komisji Rewizyjnej Ewa Lenda nie 

uczestniczyła w tworzeniu protokołu.  

 

Po przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wnioskuje o podjęcie uchwały udzielającej 

absolutorium Prezydium RR podczas sprawozdawczo-wyborczego spotkania członków RR. 

 

 

Podpisy Komisji Rewizyjnej: 

1. Emilia Kuszczak - przewodnicząca 

…………………………………. 

2. Ewa Lenda – członek 

………………………………….. 

 

miejscowość, data 

………………………………………………. 

 


