
          Gdańsk, dnia 08 października 2019 roku

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

Nr 2/2019/2020

Zebranie  Rady  Rodziców  ,,Morskiej  Szkoły  Podstawowej  im.  Aleksandry
Doby'' (RR) odbyło się w dniu 08 października 2019 roku o godzinie 18:00. 
Po  stwierdzeniu  niezbędnego  kworum  zebranie  zostało  otwarte  przez
Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Annę Milewicz

Przedstawiono następujący porządek zebrania:
1. Sprawdzenie listy obecności
2. Przedstawienie przebiegu zebrania
3. Omówienie konieczności zmian w regulaminie Rady Rodziców
4.  Podjęcie  uchwały  o  przyznawaniu  dofinansowań  na  wyjazdy  dzieci  w
trudnej sytuacji
5. Poinformowanie o pozytywnym zaopiniowaniu awansów nauczycieli
6. Zaopiniowanie kalendarza roku szkolnego oraz spotkań z rodzicami w MSP 
7. Przedstawienie zmian w regulaminie Budżetu Uczniowskiego
8.  Włączenie  się  w  Międzykulturowe  pożegnanie  lata  dnia  19.10.2019r.  -
integracja społeczności szkolnej z cudzoziemcami w szkole.
9. Decyzja w temacie poduszek SAKO- wypełnienie
10. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenie zgody co do umieszczenia na terenie
MSP Automatu spożywczego umożliwiającego zakup jedzenia. 
11. Wolne wnioski
- zlikwidowanie dzwonków
- najtańsze vouchery na nagrody, na zakończenie roku bilety do kina 14,90zl
- Folie odbijające- 25tys, największe skrzydło szkoły 76 okien, każde 330zł
Porządek zebrania jednogłośnie zaakceptowano.

Podjęto następujące uchwały:
1.  Uchwała nr 1 z dnia 08.10.2019r.   w sprawie  dofinansowania z budżetu
Rady  Rodziców  kosztów  wycieczek  dla  dzieci  których  rodzice  z  przyczyn
losowo-bytowych nie są w stanie ich sfinansować.
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Ad.  1  –  w zebraniu  wzięło  udział  26  członków Rady Rodziców z  prawem
głosu, oraz 3 członków Rady Rodziców bez prawa głosu. Odnotowano na liście
obecności. W trakcie zebrania, przed jego zakończeniem salę opuściły 2 osoby
z prawem do głosowania. 

Ad. 2 – Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 – omówiony został kierunek zmian Regulaminu Rady Rodziców. Projekt
nowego  regulaminu  zostanie  przekazany  do  zapoznania  członkom  Rady
Rodziców, przed kolejnym zebraniem.

Ad. 4 – Podjęto Uchwałę nr 1 z dnia 08.10.2019r.  w sprawie  dofinansowania z
budżetu  Rady  Rodziców  kosztów  wycieczek  dla  dzieci  których  rodzice  z
przyczyn  losowo-bytowych  nie  są  w  stanie  ich  sfinansować.  Kwota
dofinansowania  przypadająca  na  jedno  dziecko  nie  może  przekroczyć
wysokości 100zł w danym roku szkolnym.
Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Uchwała została przyjęta. 

Ad. 5 – Poinformowano o pozytywnym zaopiniowaniu awansów nauczycieli
MSP.

Ad. 6 – Pozytywnie zaopiniowano kalendarz roku szkolnego oraz spotkań z
rodzicami w MSP. Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z § 4 regulaminu
Rady Rodziców, zebrania klasowe mogę być zwołane w każdym czasie przez
Radę Klasową z własnej inicjatywy, na wniosek Wychowawcy lub ¼ liczby
rodziców uczniów klasy. 

Ad.  7  -   Przedstawiono  zmiany  w  Regulaminie  Budżetu  Uczniowskiego,
regulamin został umieszczony na stronie Internetowej szkoły. 

Ad. 8 – Omówiono możliwość włączenia się przedstawicieli Rady Rodziców
do udziału w  Międzykulturowym pożegnaniu lata

Ad. 9 – Przedyskutowano sprawę zakupu wypełnienia do worków SAKO. Duża
ich  część  z  racji  złego  stanu  technicznego,  uniemożliwiającego  normalne
użytkowanie,  jest  składowana  w  magazynie  szkoły.  Przeprowadzono
głosowanie  w sprawie  zakupu wkładów do worków do maksymalnej  kwoty
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300zł. Za dokonaniem zakupu 20 osób, przeciw 3 osoby, wstrzymało się – 1
osoba. Przegłosowano zakup wypełnienia. 

Ad.  10  –  Omówiono  ofertę  umieszczenia  na  terenie  MSP  automatów
spożywczych  umożliwiających  zakup  jedzenia.  Asortyment  ma  być  w pełni
zgodny  w  wytycznymi  Ministerstwa  Zdrowia.  Część  rodziców  wyraziła
wątpliwości  związane  z  oferowanym  asortymentem,  w  tym  co  do  słodkich
napoi. Wyrażenie zgody na umieszczenie automatu poddano pod głosowanie. 
Za umieszczeniem automatu głosowało 21 osób, przeciwko 5 osób. 
Rady Rodziców wyraziła  zgodę  na  umieszczenie  automatu  spożywczego na
okres  próbny  i  nie  dłużej  niż  do  momentu  powstania  sklepiku  szkolnego.
Funkcjonowanie  automatu  zostanie  omówione  na  kolejnym  zebraniu  Rady
Rodziców.

Ad. 11 – 
- Termin kolejnego zebrania wyznaczono na dzień 19 listopada 2019r. Godzina
18:00
- przedyskutowano propozycję założenia folii odbijających światło na okna w
części klas szkolnych. Temat będzie kontynuowany na kolejnym zebraniu.
-  przedstawiono  propozycję  zmniejszenia  kwot  voucherów  dla  najlepszych
uczniów  na  koniec  roku  szkolnego.  Decyzje  przesunięto  do  dalszego
przedyskutowania na zebraniu bliżej terminu zakończenia roku szkolnego. 
- podano termin kolejnego finału WOŚP. Rada Rodziców włączy się w akcję,
na kolejnym zebraniu zostaną przedstawione propozycje co do formy udziału.
- zgłoszono konieczność sprawdzenia bezpieczeństwa szafek uczniów – chodzi
o możliwość otwierania innymi kluczami.
- Planowane jest zorganizowanie kiermaszu świątecznego przy współpracy ze
szkołą. Celem kiermaszu będzie zbiórka funduszy na pomoc osobom w trudnej
sytuacji materialnej 
-  zadano  pytanie  które  klasy  dostają  owoce  i  warzywa.  Do wyjaśnienia  po
zebraniu. Informacja zostanie przekazana w formie wiadomości do członków
Rady Rodziców.
- na kolejnej radzie rodziców zostanie przedyskutowana koncepcja „Szkoły bez
dzwonka”

……………………….         …………………………
        (Sekretarz - protokolant)           (Przewodniczący RR)
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Uchwała nr 1
z dnia 08.10.2019r.  

Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Doby'' w Gdańsku
w sprawie dofinansowania z budżetu Rady Rodziców kosztów wycieczek dla dzieci których rodzice

z przyczyn losowo-bytowych nie są w stanie ich sfinansować. 
 
Na  podstawie  §  14  pkt.  21  Regulaminu  Rady  Rodziców  Morskiej  Szkoły  Podstawowej  im.
Aleksandra Doby w Gdańsku z dnia 05.02.2019r.  
 
§ 1 Rada Rodziców podejmuje się dofinansowania z budżetu Rady Rodziców kosztów wycieczek
dla dzieci których rodzice z przyczyn losowo-bytowych nie są w stanie ich sfinansować.   Kwota
dofinansowania przypadająca na jedno dziecko nie może przekroczyć wysokości 100zł w danym
roku szkolnym.

§ 2 Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Przewodniczącą Rady Rodziców wraz ze
Skarbnikiem lub innym wyznaczonym członkiem Prezydium, na podstawie wniosku wychowawcy
klasy o przyznanie dofinansowania dla ucznia którego jest wychowawcą. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

                    ………………………………………
   (Przewodniczący Rady Rodziców)

……………………………………….
            (Sekretarz - protokolant)
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