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           Gdańsk, dnia 12 maja 2020 roku 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 
 

Nr 6/2019/2020 

 
 Zebranie Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Doby'' (RR) odbyło się w 

dniu 12 maja 2020 roku o godzinie 18:30. Zebranie przeprowadzono za pośrednictwem platformy 

Internetowej Microsoft Teams. Rodzice obecni na zebraniu logowali się z indywidualnych kont. W 

pierwszym terminie nie uzyskano niezbędnego kworum. W drugim terminie, 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. Podjęcie uchwały nr 1  o zmianach w sposobie głosowania nad uchwałami 

4. Opracowanie regulaminu opłat za basen- klasy IV 

5. Dyskusja na temat nagród na zakończenie roku szkolnego – Uchwała nr 2 

6. Uwolnienie 3200zł związanych ze sklepikiem szkolnym – Uchwała nr 3 

7. Podsumowanie Budżetu Uczniowskiego  

8. Podsumowanie składek na Radę Rodziców 

9. Projekt preliminarza na rok 2020/2021 – w załączniku – uchwała nr 5 

10. Sfinansowania pakietu startowego dla pierwszaka. - uchwała nr 6 

Wolne wnioski: 

- informacja o podręcznikach i ćwiczeniach  

 

 O godzinie 18.50 do zebrania dołączył p. Dyrektor Kamil Gajewski, który na początku opisał 

poziom przygotowania szkoły do przyjęcia dzieci w przypadku decyzji o otwarciu szkół. Szkoła czeka na 

niezbędne elementy zabezpieczenia osobistego – w tym środki dezynfekujące, przyłbice, maseczki. Omówił 

kwestie odnośnie automatów wendingowych – w chwili obecnej dyrekcja nie widzi możliwości ich 

instalacji. Omówił kwestię zajęć opiekuńczych w przypadku powrotu dzieci klas 1-3 do szkoły. Opisał 

zasady, którymi szkoła będzie kierować się w przypadku powrotu dzieci do szkoły w celu zapewnienia im 

bezpieczeństwa – dyrektor oczekuje konkretnych wytycznych z organów nadzorujących. Zapewnił, że 

szkoła jest traktowana przez miasto, tak jak i inne szkoły publiczne – między innymi szkoła otrzymała 

środki dezynfekujące ze środków Miasta. Omówił sposób organizacji procesu wydawania posiłków przed 

wystąpieniem epidemii. Po zakończeniu rozmowy z dyrektorem kontynuowano zebranie zgodnie z 

założonym planem. 

 

Ad. 1) Obecność członków Rady Rodziców została potwierdzona wpisem w czacie spotkania, za 

pośrednictwem platformy Teams. W pierwszym terminie obecnych było 16 osób. Jedna osoba 

reprezentowała dwie klasy – posiadała dwa uprawnienia do głosowania. Jedną z klas reprezentowały dwie 

osoby, z czego tylko jedna z prawem głosu. Tym samym w pierwszym terminie nie osiągnięto niezbędnego 

kworum (16 głosów na wymagane 17) Zgodnie z § 14 pkt. 23 Regulaminu Rady Rodziców, po upływie 15 

minut, rozpoczęto drugi termin zebrania i stwierdzono obecność 17 osób z czego trzy osoby reprezentowały 
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dwie klasy, jedną klasę reprezentowały dwie osoby, z czego jedna z prawem głosu. Tym samym uczestnicy 

zebrania mieli prawo do oddania 19 głosów.  

 

Ad. 2)  Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie – 19 głosów za. 

 

Ad. 3) Przedstawiono treść uchwały nr 1 – w załączeniu. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności 

dostosowania regulaminu Rady Rodziców do obecnie panującej sytuacji związanej z pandemią. Dotyczą 

umożliwienia przeprowadzenia spotkania w formie zdalnej oraz określają tryb i sposób głosowania w formie 

on-line.  

 Uchwałę poddano pod glosowanie. 17 głosów oddano za przyjęciem uchwały, przy 2 głosach 

wstrzymujących się od głosowania. Uchwała nr 1 została przyjęta. 

 

Ad. 4) W celu opracowania regulaminu dokonywania opłat za basen zgłosiła się pani Alicja O. z klasy 4b. 

 

Ad. 5) Przeprowadzono dyskusję o konieczność zmiany zasad przyznawania nagród związanych z 

zakończeniem roku szkolnego. Członkowie Rady Rodziców zgodzili się, iż zmiany są konieczne. 

Przedstawiono kilka propozycji. Decyzje w tym zakresie zostaną podjęte w roku szkolnym 2020/2021. 

Ustalono jednak, iż na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 tryb przyznawania nagród pozostanie na 

dotychczasowych zasadach. Pod głosowanie poddano jedynie jakie nagrody dla uczniów klas IV-VIII, 

którzy otrzymają świadectwo z wyróżnieniem, zostaną zakupione. Przedstawiono dwie propozycje – 

voucher do kina lub do sieci salonów Empik. Propozycje poddano pod głosowanie. Za voucherem do sieci 

salonów Empik oddano 13 głosów. Za voucherem do kina oddano 5 głosów. Jena osoba wstrzymała się od 

głosu. Stwierdzono, iż w roku szkolnym 2019/2020 opisani powyżej uczniowie, otrzymają voucher do sieci 

salonów Empik, zakupiony ze środków Rady Rodziców.  

 

Ad. 6) W związku z tym, że do chwili obecnej nie został utworzony sklepik szkolny, a także z powodu 

planowaną przez organ prowadzący zabudową tzw. podcieni, gdzie ma zostać uwzględnione miejsce na  

sklepik, Rada Rodziców podjęła decyzję o uwolnieniu uprzednio zablokowanych kwot: 2200zł na budowę 

sklepiku i 1000zł na jego zatowarowanie, i przekazanie całej kwoty do ogólnej sumy środków pieniężnych 

Rady Rodziców. Uchwałę o uwolnieniu ww. środków poddano pod głosowanie. Za przyjęciu uchwały nr 3 

oddano 17 głosów, dwie osoby wstrzymały się od głosu.  Uchwała nr 3 została przyjęta.  

 

Ad. 7) Podsumowano realizację Budżetu Uczniowskiego – podsumowanie w załączeniu. Z funduszy Rady 

Rodziców dla klas starszych zostaną zakupione fotonaklejki na ściany do sali komputerowej do kwoty 

2500zł. Wyboru motywów dokona klasa 6a, której projekt wygrał w głosowaniu. W ramach projektu klas 

młodszych zostaną zakupione naklejki - gry podłogowe na korytarz, również do kwoty 2500zł. Pozostałe 

projekty z Budżetu Uczniowskiego zostały zrealizowane ze środków Szkoły i organu prowadzącego.( 

urządzenie na plac zabaw, zastąpienie dzwonka melodyjka, sofy na korytarze). 

 

Jedna osoba, posiadająca jeden głos, opuściła zebranie. Tym samym, od tego momentu, w zebraniu 

uczestniczyły osoby reprezentujące łącznie 18 głosów.  

 

Ad. 8) Skarbnik Rady Rodziców przedstawiła zestawienie wpłat na konto RR z podziałem na każdą z klas. 

Kontynuowano dyskusję na temat nagród związanych z zakończeniem roku. Podjęto uchwałę nr 4 w 

sprawie sposobu przekazania środków z funduszy Rady Rodziców na zakończenie roku szkolnego 

2019/2020 tj. po 5zł na każdego ucznia klas I-III,  vouchery do Empiku na kwotę 20zł dla uczniów 

otrzymujących świadectwo z czerwonym paskiem. Za przyjęciem uchwały oddano 17 głosów, jedna osoba 

wstrzymała się  od głosu. Uchwała nr 4 została przyjęta.  

 

Ad. 9) Skarbnik Rady Rodziców przedstawiła projekt preliminarza Rady Rodziców na rok szkolny 

2020/2021. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza na rok szkolny 2020/2021 poddano pod 
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głosowanie. Za przyjęciem uchwały oddano 16 głosów, 2 osoby wstrzymały się od głosowania. Uchwała nr 

5 została przyjęta.  

 

Ad. 10) Przedstawiono propozycję sfinansowania przez Radę Rodziców tzw. pakietu startowego dla 

uczniów klas I, rozpoczynających naukę w MSP. W skład pakietu miała by wchodzić tarcza oraz 

identyfikator. Orientacyjny koszt miałby wynosić 5zł od jednego pakietu. Uchwałę w tej sprawie poddano 

pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały oddano 16 głosów, 1 głos oddano przeciwko przyjęciu uchwały, 

jedna osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała nr 6 została przyjęta.  

 

Ad. 11 – Wolne wnioski 

- poinformowano rodziców, że podręczniki dla uczniów są finansowane z dopłaty, natomiast na ćwiczenia 

jest ograniczona kwota dofinansowania, która nie starcza na zakup ćwiczeń do każdego przedmiotu, stąd 

szkoła zakupi ćwiczenia do j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. 

 

Zebranie zakończono o godzinie 21:40. 

 

 

 

        ……………………….                     ………………………… 

        (Sekretarz - protokolant)                (Przewodniczący RR) 
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Uchwała nr 1 

z dnia 12.05.2020r. 

w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. 

Aleksandry Doby'' w Gdańsku. 

 

 

 Na podstawie  § 14 pkt. 21 oraz pkt. 1 Rozdziału IV Regulaminu Rady Rodziców Morskiej Szkoły 

Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku z dnia 14 listopada 2019 roku. 

 

§ 1 Rada Rodziców uchwala następujące zmiany w Regulaminie Rady Rodziców Morskiej Szkoły 

Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku z dnia 14.11.2019r. 

 

1)     W § 12 za punktem 2 dodaje się punkt 2a. Jeżeli, z uwagi na obiektywną sytuację, nie jest możliwe 

zorganizowanie zebrania w sposób bezpośredni, dopuszcza się przeprowadzenie Zebrania RR w formie 

telekonferencji lub innej formie poprzez dostępne komunikatory Internetowe. 

 

2)     W § 14 za punktem 23 dodaje się punkt 23a. W przypadku posiedzenia Rady Rodziców w formie 

telekonferencji lub z wykorzystaniem komunikatorów Internetowych, obecność potwierdzana jest poprzez 

zalogowanie się w czasie zebrania we wskazanym miejscu / aplikacji i potwierdzenie pisemne obecności. 

 

3)     W § 14 w punkcie 24 dodaje się pozycję: W przypadku posiedzenia Rady Rodziców w formie 

telekonferencji lub z wykorzystaniem komunikatorów Internetowych głos oddaje się poprzez odpowiedni 

zapis (za/przeciw, nr uchwały) przy wykorzystaniu funkcjonalności danego narzędzia. 

 

4)     W § 14 dodaje się punkt 31. Głosowanie, o którym mowa w punktach 28 i 30, w przypadku 

posiedzenia Rady Rodziców w formie telekonferencji lub z wykorzystaniem komunikatorów Internetowych 

odbywa się na zasadzie opisanej w pkt. 24. 

 

5)     W § 19 za punktem 3 dodaje się punkt 3a. W przypadku posiedzenia Rady Rodziców w formie 

telekonferencji lub z wykorzystaniem komunikatorów Internetowych, adnotację o obecności członka Rady 

Rodziców dokonuje na liście obecności Protokolant zebrania, który następnie podpisuje ją i przesyła w 

formie elektronicznej Przewodniczącemu Rady Rodziców. Po weryfikacji zgodności zapisów z obecnością 

członków Rady Rodziców na zebraniu, Przewodniczący podpisuje listę obecności i załącza do protokołu z 

zebrania. 

 

6)     W § 19 za punktem 13 dodaje się punkt 14. W przypadku posiedzenia Rady Rodziców w formie 

telekonferencji lub z wykorzystaniem komunikatorów Internetowych, Protokolant, po sporządzeniu 

protokołu z zebrania podpisuje go, a następnie przesyła w formie elektronicznej Przewodniczącej, która 

podpisuje po wcześniejszym zapoznaniu się. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.     

 

 

 

        ……………………….                     ………………………… 

        (Sekretarz - protokolant)                (Przewodniczący RR) 
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Uchwała nr 2 

z dnia 12.05.2020r. 

w sprawie zakupu  nagród dla uczniów kończących rok szkolny 2019/2020 z wyróżnieniem 

 

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

Doby w Gdańsku z dnia 14 listopada 2019 roku. 

 

§ 1. Rada Rodziców zdecydowała, że w roku szkolnym 2019/2020, jako nagrody dla uczniów klas IV-VIII, 

którzy otrzymają świadectwo z wyróżnieniem, zakupi vouchery do sieci sklepów Empik. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

        ……………………….                     ………………………… 

        (Sekretarz - protokolant)                (Przewodniczący RR) 

 

 

Uchwała nr 3 

z dnia 12.05.2020r. 

w sprawie  odblokowania środków przeznaczonych na budowę i zatowarowanie sklepiku szkolnego. 

 

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

Doby w Gdańsku z dnia 14 listopada 2019 roku. 

 

§ 1. Rada Rodziców odblokowuje środki w wysokości 2200zł zabezpieczone na poczet budowy sklepiku 

szkolnego oraz środki w wysokości 1000zł przeznaczone na zatowarowanie sklepiku szkolnego i włącza je 

do ogólnego budżetu Rady Rodziców.  

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

        ……………………….                     ………………………… 

        (Sekretarz - protokolant)                (Przewodniczący RR) 

 

 

 

Uchwała nr 4 

z dnia 12.05.2020r. 

w sprawie sposobu przekazania środków z funduszy Rady Rodziców na zakończenie roku szkolnego 

2019/2020 

 

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

Doby w Gdańsku z dnia 14 listopada 2019 roku. 

 

§ 1.  Rada Rodziców przekazuje po 5zł na każdego ucznia klas I-III do wykorzystania w ramach klas na 

zakończenie roku szkolnego. Pieniądze zostaną przekazana na konta bankowe wskazane przez Skarbników 

klas. Wychowawcy klas zostaną poinformowani przez Skarbników o wykonaniu uchwały. W klasach IV-

VIII, w roku szkolnym 2019/2020, każdy uczeń, który otrzymuje świadectwo z czerwonym paskiem, 

otrzyma kartę podarunkową do sieci salonów Empik w wysokości 20zł.  

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podpisania. 

        ……………………….                     ………………………… 

        (Sekretarz - protokolant)                (Przewodniczący RR) 
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Uchwała nr 5 

z dnia 12.05.2020r. 

w sprawie zatwierdzenia preliminarza na rok szkolny 2020/2021 

 

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

Doby w Gdańsku z dnia 14 listopada 2019 roku. 

 

§ 1. Zatwierdza się Preliminarz Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021. 

 

§ 2. Preliminarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podpisania. 

 

 

        ……………………….                     ………………………… 

        (Sekretarz - protokolant)                (Przewodniczący RR) 

 

 

 

Uchwała nr 6 

z dnia 12.05.2020r. 

w sprawie sfinansowania przez Radę Rodziców zakupu pakietu obejmujących naszywkę 

informacyjną oraz identyfikator dla uczniów klas I w  roku szkolnym 2020/2021 

 

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

Doby w Gdańsku z dnia 14 listopada 2019 roku. 

 

§ 1. Każdy uczeń klasy I, rozpoczynający naukę w Morskiej Szkole Podstawowej w danym roku szkolnym 

otrzyma naszywkę informacyjną oraz identyfikator uprawniający do poruszania się przez opiekuna po 

terenie Szkoły. Koszt przygotowania każdego pakietu zostanie poniesiony ze środków Rady Rodziców. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podpisania. 

 

 

        ……………………….                     ………………………… 

        (Sekretarz - protokolant)                (Przewodniczący RR) 
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Preliminarz na rok 2020/2021 

  
zakładane wpłaty: 10000 

wydatki:  
dofinansowanie 2000 

nagrody konkursowe 1000 

opłata 200 

wolontariat 1000 

festyn z okazji dnia dziecka 1000 

RR - klasy 1-8 4000 

kotwica wiedzy 300 

budżet uczniowski 2500 

suma: 12000 

  

  
Niewykorzystane środki zostają zwolnione z końcem roku szkolnego, chyba że RR 

zadecyduje inaczej. 
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Podsumowanie Budżetu Uczniowskiego: 

W ramach Budżetu Uczniowskiego zostało zgłoszonych 21 projektów. 

Do etapu głosowania przeszło 10 projektów. 

W głosowaniu udział wzięło 612 uczniów, a liczba oddanych kart przedstawia się następująco: 

- klasy 1-3: 273 szt. z czego kart ważnych:259, kart nieważnych: 14 

- klasy: 4-8: 339 szt. z czego kart ważnych: 333 kart nieważnych: 6 

 

Wyniki głosowania: 

Projekty klas I-III: 

•„Czas na podwórko” 2D – 102 głosy 

•„Budowa placu zabaw” 2A – 68 głosów 

•„Wzbogacenie placu zabaw” 1F – 58 głosów 

• „Wesoła szkoła”  Wielkoformatowe gry-naklejki na podłogę – 41 głosów 

Projekty klas IV-VIII: 

•„Wzbogacenia sali komputerowej” 6A – 205 głosów 

•„Siedziska z miękkim oparciem” 5C – 197 głosy 

•„Przyjazne dzwonki”4C – 184 głosów 

•„Sprężynujące taśmy pod ławkami” 5E – 103 głosy 

• „Lustra w toaletach IIIp” 8B – 52 głosy 

•„Tablica na zdjęcia klasowe”4A – 32 głosy 

Dyrekcja oraz organ prowadzący podjęły decyzję o realizacji we własnym zakresie następujących 

projektów: 

- nowego sprzętu na plac zabaw 

- siedzisk na korytarze 

- przyjazne dzwoniki 

- lustra w toaletach 

Z uwagi na powyższe w ramach budżetu uczniowskiego zrealizowane następujące projekty: 

„Wesoła szkoła” 

"Wzbogacenia sali komputerowej". 


