
            Gdańsk, dnia 05 lutego 2020 roku

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW

Nr 5/2019/2020

Zebranie  Rady  Rodziców  ,,Morskiej  Szkoły  Podstawowej  im.  Aleksandry
Doby'' (RR) odbyło się w dniu 05 lutego 2020 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. Wyniki Budżetu Uczniowskiego – realizacja
4. Przedstawienie priorytetów placówek oświatowych wypracowanych 

przez Gdańskie Forum Edukacyjne- ewentualny wybór priorytetów dla 
szkoły

5. Propozycje zmian, umożliwiające zmniejszenie wagi plecaków uczniów
6. Ustalenia o zasadach przyznawania nagród na koniec roku
7. Podsumowanie kiermaszu- wnioski na wycieczki klasowe dzieci w 

trudnej sytuacji( informacja do wychowawców)
8. Wyłonienie osób odpowiedzialnych za Budżet dzielnicy Chełm 

(oświetlenie przejść)
9. Wniosek o zakazie  korzystania z telefonów komórkowych na 

zastępstwach
10. Wolne wnioski:

- Wniosek o dofinansowanie obiadów
- automaty
- prośba o przeprowadzenie akcji stałe miejsca na danej lekcji

Ad. 1 – w zebraniu wzięło udział: po rozpoczęciu zebrania: 18 członków Rady
Rodziców  mających  łącznie  19  głosów.  Obecność  odnotowano  na  liście
obecności.

Ad. 2 – Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 3 – W klasach 1-3 zwyciężył projekt klasy 2D - „Czas na podwórko” który
otrzymał 102 głosy. W klasach 4-8 zwyciężył projekt klasy 6A „Wzbogacenie
sali  komputerowej”  który  otrzymał  205  głosów.  Sprawozdanie  z  realizacji
projektu”  Budżet  uczniowski”  zostanie  zamieszczone  w  oddzielnym
dokumencie, na stronie szkoły, w zakładce Rada Rodziców.

Ad. 4 – Pani Anna Milewicz przedstawiła wypracowane przez Gdańskie Forum
Edukacyjne propozycje postulatów dla szkół do przemyślenia i ewentualnego
wdrożenia. Zostaną one przesłane członkom rady rodziców droga mailową, do
zapoznania się, na kolejnym zebraniu zostaną one poddane pod dyskusję.  

Ad.  5  –  W  celu  zmniejszenia  wagi  plecaków  noszonych  przez  dzieci,
przypomniano o możliwości korzystania z dostępu do elektronicznych wersji
podręczników z  wyd.  GWO.  Nauczyciel  danego  przedmiotu  ma  możliwość
przekazania  kodów w  celu  uzyskania  dostępu.  Do  dyrekcji  szkoły  zostanie
skierowana prośba o wsparcie inicjatywy odciążenia plecaków uczniów, prośba
do  nauczycieli  o  korzystanie  na  lekcjach  z  dostępnych  w  każdej  klasie
rzutników, tablic  elektronicznych do prowadzenia lekcji,  żeby uczniowie nie
musieli na każdą lekcję nosić wszystkich podręczników.

Ad. 6 – temat zostanie podjęty na kolejnym zebraniu. 

Ad.  7  –  W trakcie  kiermaszu  zebrano  środki  w  łącznej  wysokości  3450zł.
Kwota 1700zł zostanie przekazana dla Gdańskie Domy dla Dzieci. Pozostałe
pieniądze  zostaną  rozdysponowane  w  celu  dofinansowania  wycieczek  dla
dzieci uczęszczających do Morskiej Szkoły Podstawowej i będących w trudnej
sytuacji  materialnej.  Wychowawcy  zostaną  poinformowani  o  możliwości
składania wniosków o dofinansowanie wyjazdów uczniów. Przyznana kwota
zależeć będzie od ilości wniosków. 

Ad.  8  –  W  celu  podjęcia  czynności  związanych  z  wzięciem  udziału
przedstawicieli Szkoły w możliwości złożenia projektów do Budżetu Dzielnicy
Chełm zgłosiła się pani Olga.

Ad.  9  –  W związku  z  pojawiającymi  się  informacjami  o  korzystaniu  przez
nauczycieli „na zastępstwach” z telefonów komórkowych w celach innych niż
edukacyjne  oraz  z  puszczaniem  uczniom  filmów  nie  obejmujących  swym
zakresem  celów  edukacyjnych  danego  przedmiotu,  pan  Dyrektor  zostanie
poproszony o interwencję w tej sprawie. 
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Ad.10.
 związku z wątpliwościami dotyczącym tzw. dni dyrektorskich, zostanie

podjęta rozmowa w celu ustalenia czy istnieje możliwość zaopiniowania
przez  Radę  Rodziców  terminów  dni  wolnych  w  ramach  „dni
dyrektorskich”

 Podjęty został temat jednego z nauczycieli matematyki. Część rodziców
zgłosiła  obawy  i  wątpliwości  czy  nauczyciel  realizuje  program  i
skutecznie naucza dzieci przedmiotu. Prośba o interwencję u Dyrektora w
tej sprawie. 

 Rodzice  zwrócili  uwagę,  że  przed  lekcjami  W-f  uczennice  muszą  się
przebierać  w  toalecie  z  powodu  braku  miejsca  w  szatni.  Zdarza  się
również,  że  lekcje  informatyki  odbywają  się  w innych salach niż  sala
komputerowa.

 W  procesie  uruchomienia  automatów  z  przekąskami  pojawiła  się
przeszkoda  techniczna.  W miejscach,  gdzie  zaplanowano  ustawienie
automatów  nie  ma  gniazdek  elektrycznych.  Koordynacją  tego  tematu
zajmie się p. Katarzyna G.

 Termin  kolejnego  zebrania  wyznaczono  na  dzień  26.03.2020r.  godz.
18:00

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