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          Gdańsk, dnia 09 grudnia 2019 roku 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 
 

Nr 4/2019/2020 

 

Zebranie Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry 

Doby'' (RR) odbyło się w dniu 09 grudnia 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. Automaty – Oferty i regulamin korzystania – osoba odpowiedzialna 

4. Realizacja Budżetu uczniowskiego – wsparcie 

5. Nagrody na zakończenie roku – analiza składek 

6. Współpraca z Gdańskie Domy dla Dzieci 

7. Wolne wnioski i uwagi: 

- jakość obiadów 

- wychodzenie na przerwach na dwór 

- WOŚP - Fanty-loteria 

- poduszki – wysypisko 

- Program pierwszej pomocy 

 

 

 

 

Ad. 1 – w zebraniu wzięło udział: po rozpoczęciu zebrania: 16 członków Rady 

Rodziców z prawem głosu przy czym trzy osoby reprezentowały po dwie klasy, 

tym samym miały prawo do dwóch głosów. Przyjęto, że łącznie na zebraniu 

reprezentowano 19 głosów. Przed zakończeniem zebrania opuściły je dwie 

osoby. Ilość osób z prawem do głosu wskazano przed każdym głosowaniem. 

Odnotowano na liście obecności.  
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Ad. 2 – Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie – przy obecnych 16 

członkach Rady Rodziców posiadających 19 głosów.  

 

Ad. 3 – p. Dyrektor zaproponował żeby uzyskać oferty co najmniej dwóch firm 

w celu wyboru najbardziej korzystnej i oferującej najbardziej zróżnicowane 

oraz zdrowe jedzenie. Celem organizacji powyższe zgłosiła się p. Katarzyna 

Gajewska. Regulaminu korzystania z automatów sporządzi sekretarz RR.  

 

Ad. 4 – Budżet uczniowski jest na etapie zbierania głosów wśród uczniów 

wszystkich klas przez Samorząd Uczniowski. Potrzebna jest osoba, która 

wesprze uczniów w tym zakresie. Po uzyskaniu wyników głosowania podjęte 

zostaną dalsze decyzje i czynności. Panią Jolantyę Hoppe wesprze pania 

Katarzyna Gajewska. 

 

Ad. 5 – W roku szkolnym 2018/2019 rozkład wpłat na Radę Rodziców 

przedstawiał się następująco: 

klasy 1-3 wpłaciły 5610zł. Było 169 wpłat  na 290 uczniów co oznacza, że 

pieniądze wpłaciło 58% opiekunów dzieci z tych klas. 

klasy 4-8 wpłaciły 4235zł. Było 114 wpłat na 285 uczniów co oznacza, że 

pieniądze wpłaciło 40% opiekunów dzieci z tych klas.  

Natomiast koszty związane z nagrodami dla dzieci na zakończenie roku 

szkolnego sponsorowanymi przez Radę Rodziców wyglądały następująco: 

klasy 1-3: 1425zł, co stanowi 25% kwoty wpłaconej przez te klasy. Natomiast 

klasy 4-8: 3575zł co stanowi 84% kwoty wpłaconej przez uczniów tych klas.  

Na kolejnych zebraniach zostaną podjęte decyzje w celu ustalenia bardziej 

zrównoważonego sposobu podziału środków na nagrody na zakończenie roku 

szkolnego.  

 

Ad. 6 – Szkoła nawiązała współpracę z Gdańskie Domy dla Dzieci. Ozdoby na 

kiermasz świąteczny przygotowują również dzieci z domów dziecka. Środki 

uzyskane z kiermaszu zostaną podzielone w proporcji 50/50. Podjęto decyzję o 

głosowaniu w sprawie ww. proporcji podziału środków. Głosowało 16 osób 

mających 19 głosów. Za przyjęciem ww. proporcji podziału środków oddano 17 

głosów, przeciw oddano 2 głosy, nikt nie wstrzymał się od głosowania.  

 

Ad. 7 – Rodzice zgłosili zastrzeżenia co do jakości obiadów. Wskazywano 

między innymi na to, że: makaron bywa zimy, naleśniki twarde, dzieci nie jedzą  

ryb, zdarza się, że nie starczy ziemniaków, nie ma surówek, zupa za ostra, za 

dużo makaronów i „egzotycznego” jedzenia, za mało tradycyjnych posiłków 

np. schabowy, pulpety itp.  
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- Pojawiła się prośba o rozważenie możliwości wychodzenia przez dzieci na 

dwór na przerwach – temat będzie poruszony w rozmowie z dyrekcją 

- 28 Finał WOŚP odbędzie się również w Szkole, stąd prośba o dostarczanie 

fantów np. Voucherów na usługi, do sekretariatu szkoły w celu ich 

wykorzystania na licytacjach w trakcie finału. W zamian firmy otrzymają 

darmową reklamę na stronie szkoły, FB. 

- Uszkodzone poduszki Sako zostały oddane na wyspisko 

- W ramach Programu Pierwszej Pomocy będzie wykorzystywanych 6 

fantomów, uczniowie w drugim semestrze będą mogli uczestniczyć w 

zajęciach.  

- ustalono, że kolejne zebranie odbędzie się w dniu 05.02.2020r. godz. 18:00 

 

 

……………………….             ………………………… 
        (Sekretarz - protokolant)                (Przewodniczący RR) 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


