
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z 18.12.2018 
 
Zebranie Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Doby'' odbyło się w dniu 

18.12.2018r o godz 18.00 w stołówce Szkoły.  

Po stwierdzeniu niezbędnego kworum,zebranie zostało otwarte przezPrzewodniczącą Rady Rodziców. 

 

Przedstawiono następujący porządek zebrania: 

1.Sprawdzenie listy obecności 

2.Podjęcie uchwały o utrzymaniu rozkładu aktualnego planu lekcji w kolejnym semestrze 

3.Podjęcie uchwały o przekazaniu określonej kwoty na organizację szkolnej imprezy finału WOŚP 2019 

4.Wolne wnioski 

 

Porządek został przyjęty przez zgromadzonych 

 

Podjęto następujące Uchwały: 

1)uchwała nr 1 z dnia 18.12.2018 o utrzymanie rozkładu aktualnego planu lekcji w drugim semestrze roku 

szkolnego 2018/2019 

2)uchwala nr 2 z dnia 18.12.2018 dotycząca przekazania określonej kwoty na organizację szkolnej 

imprezy finału  WOŚP 

 

Ad.1. 

Sprawdzono obecność przedstawicieli rodziców. Obecnych na zebraniu było 15osób, w tym 

uprawnionych do głosowania 14, odnotowane w liście obecności. 

 

Ad.2. 

Przedyskutowano propozycję utrzymania grafiku aktualnie funkcjonującego planu lekcji.  W świetle 

przytoczonych na zebraniu argumentów, zmiana planu dla ogromnej większości uczniów i rodziców, a 

przede wszystkim dla dalszego płynnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, miałaby katastrofalne 

skutki.  Przegłosowana została uchwała, zgodnie, z którą w kolejnym semestrze ma obowiązywać ten sam 

plan lekcji. W głosowaniu wzięło udział14 osób. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób, jedna osoba 

była przeciwna. Dodatkowa informacja nie wpływająca na wynik głosowania: przedstawiciele dwóch klas 

wypowiedzieli się droga mailową za przyjęciem uchwały, nie było również sprzeciwu drogą elektroniczną 

pozostałych członków Rady Rodziców. 

 

Ad.3. 

W dalszej części zebrania przeprowadzono głosowanie dotyczące przekazania pieniędzy na koszty 

związanie z organizacją w szkole festynu podczas finałuWOŚP 2019.  Została zasugerowana kwota 500zł. 

Uchwała została  przyjęta jednogłośnie.  

 

Ad.4. 

 

Poruszono następujące tematy: 

1)Przedstawiciele jednej z klas mieli wątpliwości co do rzetelnej weryfikacji nowo rekrutowanych 

uczniów, informacja przekazana do Dyrekcji. 

2) Zaproponowano przyłączenia szkoły do Fundacji „ Rodzina Szkole”, w celu zbierania na cele szkoły 



1% podatku. Wniosek został wstrzymany, sugestią rodziców, aby wzmocnić wspieranie uczniów Szkoły, 

którzy indywidualnie zbierają 1% podatku na własne potrzeby zdrowotne.  

3) Skierowana do Dyrekcji została prośba o zorganizowanie w miarę możliwości dodatkowych zajęć 

sportowych dla klas starszych od przyszłego semestru(brak takich zajęć w dotychczasowym grafiku zajęć 

dodatkowych). 

4)Propozycja założenia zakładki Rady Rodziców na stronie Szkoły 

5) Pytanie do Dyrekcji Szkoły o informację, czy i w jakim zakresie będą organizowane zajęcia podczas 

ferii zimowych 

6) Poruszona została kwestia formy rekolekcji wielkanocnych- zapytanie do Dyrekcji. 

7) Zapytanie od rodziców jakie są szanse na realizowanie lekcji w-f na basenie. 

 

 

 

        …................... 

Podpis przewodniczącego RR        

 

 

Uchwala nr 2 z dnia 18.12.2018 dotycząca przekazania określonej kwoty na 

organizację szkolnej imprezy finału  WOŚP 

 

 

Zgodnie z uchwałą Rada Rodziców przeznacza kwotę do 500zł na zakup materiałów potrzebnych do 

organizacji festynu organizowanego podczas finału WOŚP. 

 

…………………….. 

 Podpis przewodniczącego RR 

 

 

 

Uchwała nr 1 z dnia 18.12.2018r o utrzymaniu rozkładu aktualnego planu lekcji w 

drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 

 

Zgodnie z uchwałą, w kolejnym semestrze ma obowiązywać ten sam plan lekcji. W głosowaniu wzięło 

udział14 osób. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób, jedna osoba była przeciwna, przedstawiciele 

dwóch klas wypowiedzieli się droga mailową za przyjęciem uchwały. Żaden z członków Rady Rodziców 

nie wyraził również sprzeciwu drogą elektroniczną. 

 

 

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

           Podpis przewodniczącego RR 




