
Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 14.11..2018 r. 
 
 
Zebranie Rady Rodziców (dalej Rada) „Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku Monika 
Gierszon”(dalej Szkoła) odbyło się w dniu 14.11.2018 r. o godzinie 18.00 w stołówce 
szkolnej. 
Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad głos zabrał dyrektor szkoły. Przedstawił zasady 
funkcjonowania Spółdzielni Uczniowskiej, w ramach której uczniowie pod nadzorem 
nauczyciela będą prowadzić sklepik szkolny. Zapoatrywac w towar będzie szkolna 
intendentka w kontakcie z nauczycielem odpowiedzialnym za sklepik oraz przedstawicielem 
Rady. Rada Rodziców została poproszona o sfinansowanie materiałów do budowy sklepiku. 
Budowa jest zaplanowana na przerwę świąteczną, a realizacją projektu-budową zajmie się 
pan dyrektor wraz z chętnymi rodzicami. Przedstawiciele klas zostali poinformowani o 
rozpoczynającej się współpracy z Portem Gdańsk w zakresie Pomorskiego Programu 
Edukacji Morskiej.  
Dyrektor poprosił również o wsparcie oddaniem głosów na nauczyciela z naszej szkoły 
startującego w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego „Nauczyciel na Medal”. 
Po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez dyrektora szkoły zebranie zostało otwarte 
przez Przewodniczącą Rady. 
 Po stwierdzeniu niezbędnego kworum, przedstawiono następujący porządek zebrania: 
 

1. Ustalenie porządku zebrania 

2. Sprawdzenie listy obecności 

3. Zatwierdzenie regulaminu RR 

4. Uchwała o przekazaniu środków z RR na budowę sklepiku w ramach Spółdzielni 

Uczniowskiej 

5. Omówienie udziału rodziców w organizowaniu sztabu WOŚP w MSP 

6. Przedstawienie planu realizowania budżetu uczniowskiego 

7. Zestawienie wpłat na RR 

8. Omówienie spotkania z ZDiZ 

9. Propozycja wprowadzenia zakazu posiadania telefonow komórkowych podczas lekcji 

10. Wybór osób odpowiedzialnych za projekt do Budżetu Obywatelskiego miasta  

11. Wolne wnioski 

Podjęte uchwały 

- Uchwałę nr 1 o przekazaniu kwoty 2100zł +/- 100zł na zakup materiałów do budowy 
sklepiku szkolnego. 

- Uchwałę nr 2 o przeznaczeniu kwoty 1000zł na zatowarowanie sklepiku, z 
zastrzeżeniem rozliczenia przekazanej kwoty na koniec roku szkolnego 

 

Ad 2. W zebraniu udział wzięło 20 osób, których obecność potwierdzono w załączonej liście 
obecności. 
 
Ad 3. Zatwierdzenie poprawionego regulaminu Rady Rodziców przełożono na kolejne 
zebranie. Treść regulaminu była przesłana dość późno i  część rodziców się z nim nie 
zapoznała. 



 
Ad 4.Podjęto : 

- Uchwałę nr 1 o przekazaniu kwoty 2100zł +/- 100zł na zakup materiałów do budowy 
sklepiku szkolnego. Jeden z rodzicóo zaoferował pomoc przy transporcie materiałów 
do szkoły. 

- Uchwałę nr 2 o przeznaczeniu kwoty 1000zł na zatowarowanie sklepiku, z 
zastrzeżeniem rozliczenia przekazanej kwoty na koniec roku szkolnego 

-  
Ad 5. W związku ze zgłoszeniem przez szkołę chęci zorganizowania w MSP ( Morska Szkoła 
Podstawowa) sztabu WÓŚP rodzice przedstawiali swoje propozycje włączenia się w 
organizację imprezy. Ustalenia: 

- prośba do wszystkich rodziców za pośrednictwem Librusa, żeby w miarę możliwości 
wsparli loterię Finału w gadżety reklamowe z miejsc pracy bądź jakieś drobiazgi, 
nadające się na nagrody losowe. 

- prośba o vouchery na wydarzenia kulturalne bądź vouchery na usługi w zakresie 
prowadzonych działalności np. Usługe kosmetyczną, fryzjerską…. 

- udział rodziców jako opiekunów grup uczniów w części wolontariatu ( zbieranie 
pieniędzy do puszek poza terenem szkoły) 

- wsparcie części artystycznej pokazami, wystepami ciekawych grup artystycznych 
- upieczenie ciast do kawiarenki 

Na dzień 05,12,2018r ustalono spotkanie rodziców chętnych do pomocy w organizacji finału 
WOŚP   
 
Ad 6. Omówienie planu realizowania Budżetu Uczniowskiego pżełozono na spotkanie 
komisji d/s Budźetu z Prezydium RR. 
 
 Ad 7. Przedstawiciele klas zapoznali sie z procentowym udziałem klas w zasilaniu konta 
Rady Rodziców. 
 
Ad 8. W odpowiedzi na pismo skierowane przez rodziców uczniów MSP do Zarządu Dróg I 
Zieleni zorganizowano spotkanie, w którym udział wzięli przedstawieciele ZDiZ, Policji 
Straży Miejskiej,  przedstawiciela Rady Rodziców MSP, kierownika administracji MSP oraz 
przedstawicieli sasiednich Wspólnot Mieszkaniowych. Ustalenia ze spotkania zostały ujęte w 
protokole spotkania, który zostanie dołączony do protokołu po otrzymaniu go z ZDiZ. 
 
Ad 9. RAda Rodziców zwróci sie do dyrekcji szkoły o przedstawienie regulaminu wdrażania 
zakazu korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły oraz metod realizacji tego 
założenia 
 
Ad 10. Wybór osób odpowiedzialnych za project Budżetu obywatelskiego przełożono na 
kolejne zebranie. 
 
Ad 11.  Prośba do grona pedagogicznego o umożliwienie wglądu rodzicom do sprawdzianów 
uczniów. 
 
 
 
 
 
 



 

Uchwałę nr 1 z dn. 14,11,2018r  w sprawie  przekazania środków na zakup 

materiałów do budowy sklepiku szkolnego 

 

Podjęto uchwałę w sprawie przekazania kwoty 2100zł, z ewentualną dopłatą 100zł na zakup 

materiałów koniecznych do budowy sklepiku szkolnego. Decyzja została podjęta 

jednogłośnie. 

 

 

                                                                                             ………………………………… 

                                                                                Podpis przewodniczącego Rady Rodziców 

 

 

 

 

 

Uchwałę nr 2 z dn. 14,11,2018r o przeznaczeniu funduszy na zatowarowanie 

sklepiku szkolnego 

 

 

Podjęto uchwałę o przekazaniu 1000zł na zatowarowanie sklepiku szkolnego. Ustalono, że na 

koniec roku szkolnego będzie spisywany protokół stanu środków pieniężnych oraz stanu 

towarów. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

…………………………………………….. 

Podpis Przewodniczącego Rady Rodziców 




