
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 11.10.2018r 

 

Zebranie Rady Rodziców,,Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku Monika 

Gierszon” odbyło się w dniu 11.10.2018r o godzinie 18.00 w sali numer 11. Po 

stwierdzeniu niezbednego kworum,zebranie zostało otwarte przez  Przewodniczącą 

Rady Rodziców. 

Przedstawiono nastepujący porządek zebrania: 

1. Ustalenie porządku zebrania 

2. Sprawdzenie listy obecności 

3. Wybór przedstawicieli Rady Rodziców do dysponowania środkami 

pieniężnymi zebraniymi na koncie Rady oraz reprezentowania Rady Rodziców 

w banku BOŚ 

4. Zmiana terminów zebrań Rady Rodziców 

5. Wolne wnioski 

Podjęte uchwały: 

Uchwała nr 1o wyborze przedstawicieli Rady Rodziców do dysponowania środkami 

pieniężnymi zebraniymi na koncie Rady oraz reprezentowania Rady Rodziców w 

banku BOŚ 

 

Ad 2  Sprawdzono obecność przedstawicieli rodziców. Obecnych na zebraniu było 

26 osoby, odnotowane w liście obecności. 

Ad 3. Podjęto uchwałę o wyborze przedstawicieli Rady Rodziców, którzy będą 

reprezentować Radę w banku BOŚ, gdzie Rada Rodziców posiada rachunek 

bankowy. Reprezentować RR będą skarbnik Ewelina Kardel-Reszczyńska oraz 

przewodnicząca Anna Milewicz. 

Ad 4 Zmieniono terminy zebrań Rady Rodziców na pierwszy semestr roku szkolnego 

 2018/2019 na prośbę części przedstawicieli klas. 

                                      14,11,2018 godz 18.00 

                                    15,01,2019 godz.18.00 

 

Ad 5.Wolne wnioski 



Propozycja dyrektora o sfinansowanie budowy sklepiku szkolnego jako 

Spółdzielni Uczniowskiej. Decyzja przesunięta na kolejne zebranie. 

NIezbędne jest uzyskanie konkretnych informacji .Do koordynowania z 

ramienia Rady Rodziców działalnościa sklepiku zgłosiła się pani Okonowska 

Alicja. 

Prośba nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie obchodów nadania 

imienia szkole o upieczenie czterech ciast. Zgłosiły si e klasy VB, IIA, IVD, IIB 

Pani bibliotekarka obiecała wydać wszystkie zaległe podręczkini do końca 

tygodnia czyli 12,10,2018 

Pan Majewski Piotr odpowiedzialny za prowadzenie strony zaproponował 

przereorganizowanie I zmianę obsługi strony Rady Rodziców, na co zgodzili 

się przedstawiciele klas. 

Zaproponowano,aby kolejne identyfikatory wydawane rodzicóm posiadały 

zdjęcie. 

Zapytanie rodziców do dyrekcji o umożliwienie spotkań w klasach z panem 

Aleksandrem Dobą. W odpowiedzi wyjaśniono, że w programie obchodów 

nadania patrona przewidziane jest spotkanie z panem Aleksandrem Dobą w 

dniu 24,102,2018r wszystkich chętnych uczniów wraz z rodzicami w stołówce 

szkolnej. 

prośba rodziców o zwracanie przez nauczycieli uwagi w programie Librus 

podczas przesyłania wiadomośći dedykowanych indywiduanym klasom przez 

- Wiadomośći- żeby ogólne informacje do wszystkich były bardziej przejrzyste. 

 

….............................       

Podpis Przewodniczącej RR       

           

 

 

 

 

 



Uchwała nr 1 z dnia 11,10,2018r dotycząca wyboru osób dysponujących 

środkami na koncie Rady Rodziców 

 

Podczas zebrania Rady Rodziców ustalono, że pani Ewelina Kardel-Reszkiewicz 

skarbnik oraz Anna Milewicz przewodnicząca będą dysponowały środkami na 

koncie Rady Rodziców. Wybrane osoby będą reprezentowały Radę Rodziców 

przed Bankiem Ochrony Środowiska, w sprawach dotyczących prowadzenia 

rachunku i dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie bankowym. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, liczbą 26 głosów. 

 

 

 

Podpis Dyrektora Szkoły                                              podpis przewodniczącego RR 

 




