
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW Z DNIA 26.03.2019 
 
Zebranie Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Doby'' (RR) odbyło się w 
dniu 26.03.2019r o godzinie 18:00. Po stwierdzeniu niezbędnego kworum zebranie zostało otwarte 
przez Przewodniczącą Rady. 
 
Przedstawiono następujący porządek zebrania: 
 
1. Sprawdzenie listy obecności 
2. Przekazanie przez Dyrektora szkoły bieżących informacji na temat funkcjonowania Szkoły. 
3. Podjęcie uchwały dotyczącej tymczasowego przekazania kwoty 3500zł na zakup tarczy 
szkolnych. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania nagrody w wysokości 200zł dla wyróżniającego się 
ucznia Szkoły. 
5. Omówienie zaangażowania Rady Rodziców w akcję „Maraton Sztafet”. 
6. Omówienie organizacji festynu z okazji Dnia dziecka 
7. Omówienie możliwości zaangażowania Rodziców uczniów w Budżecie Obywatelskim miasta 
Gdańska w zakresie projektów dotyczących Szkoły i jej okolic. 
8. Omówienie Budżetu uczniowskiego 
 
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
 
Podjęto następujące uchwały: 
1.Uchwała nr 1 z dnia 26.03.2019r. w sprawie tymczasowego przekazania kwoty 3500zł na zakup 
tarczy szkolnych. 
 
Ad. 1 – W zebraniu uczestniczyło 20 członków Rady Rodziców. 
 
Ad. 2 – Pan Dyrektor Kamil Gajewski poruszył między innymi następujące tematy: 
- omówiona została współpraca Dyrekcji z organem prowadzącym, gdzie pan Dyrektor zaznaczył 
brak problemów w tej kwestii. 
- ruch kadrowy jest mały i nie wpływa na bieżące funkcjonowanie szkoły. 
- od kwietnia tego roku nauczyciele otrzymają dodatki motywacyjne. 
- szkoła nie przystąpi do strajku nauczycieli i egzaminy ósmoklasisty odbędzie się w terminie. 
- w ciągu dnia pracy, dyrektor wielokrotnie spotyka się z rodzicami uczniów, starając się na bieżąco 
rozwiązywać zgłaszane problemy. 
- zaangażowanie rodziców we wspieranie szkoły w mediach społecznościowych. Pan Dyrektor 
zaapelował o większą aktywność w tym zakresie. 
- do stołówki zostaną zakupione dodatkowe sztućce wielokrotnego użytku 
- w planie zakupu znajdują się kubki wielorazowe. 
- odnośnie basenu: w styczniu br. zostało złożone pismo w celu rezerwacji miejsca na basenie przy 
ul. Chałubińskiego. Oferty będą rozpatrywane w maju. W przypadku decyzji pozytywnej, na basen 
będą uczęszczać dzieci z klas 5-tych. Zajęcia raz w tygodniu, w poniedziałek. Koszt instruktora 9zł 
za 1h. 
- Odnośnie sali gimnastycznej – musi zostać zmieniony miejscowy plan zagospodarowania – 
procedury są w toku. 
- Planowane jest zorganizowanie ( wynajęcie) parkingu na terenach przyległych do szkoły lub 
pobliskich. Wówczas miejsce obecnego parkingu (podcienie szkoły) zostanie zagospodarowane na 
dodatkowe pomieszczenia. 
- W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest utworzenie 6 oddziałów klas pierwszych, po 22 
uczniów. 
- Konieczne będzie organizowanie zajęć do godziny 17.20 



- Utworzenie wodopoju – akcja organizowana przez Saur Neptun Gdańsk została zakończona. W 
przypadku możliwości udziału w kolejnej edycji projektu, szkoła zgłosi swój akces. 
- W odpowiedzi na pytanie jednego z członków RR: Pan Dyrektor zobowiązał się do ustalenia 
zasad  wyrobienia karty rowerowej przez uczniów. 
- od 20 marca 2019r obowiązuje nowy statut szkoły. Nowy system wystawiania ocen z zachowania 
– obowiązywać będzie od 1 września 2019r., jego opis znajduje się załączniku nr 16  nowego 
statutu szkoły. 
- Zasady obsługi systemu Librus przez nauczycieli – znajdują się w załączniku nr.19 nowego statutu 
szkoły. Zawiera on procedury jakie obowiązują nauczycieli w związku z obsługą systemu. 
Obowiązywać będzie od 1 września 2019r 
- Nauczyciele byli szkoleni z obsługi systemu Librus. 
- Pani Anna Kotowska została przez p. Dyrektora wyznaczona do przyjmowania ewentualnych 
propozycji zmian i udoskonaleń w systemie, które zostaną przekazane do działu technicznego 
platformy Librus. 
- Realny termin otwarcia sklepiku szkolnego to 01.09.2019r., w ramach tzw. spółdzielni 
uczniowskiej. 
- Szkoła w stołówce stawia na żywność ekologiczną i zdrowe żywienie. Stopniowo będzie 
zmniejszana ilość soli dodawana do potraw, ograniczane będą soki. Więcej informacji będzie 
podanych w późniejszym terminie. 
- W kolejnym spotkaniu z patronem wezmą udział klasy, które w poprzednich spotkaniach nie 
uczestniczyły. 
- Po zakończeniu roku szkolnego planowana jest opieka świetlicowa w ostatnim tygodniu czerwca i 
pierwszym lipca. 
- Od 01.09.2019r. jako mundurek będzie można używać niebieskie polo, bez widocznych oznaczeń 
firmowych/marki, wraz z naszytą tarczą (planowany koszt tarczy to 5 zł jedna) 
 
Ad 3. Podjęto Uchwałę nr 1 w sprawie tymczasowego przekazania kwoty 3500zł na zakup tarczy 
szkolnych. Uchwałę podjęto jednomyślnie. 
 
Ad. 4. Głosowanie nad uchwałą przełożono na kolejne zebranie, z uwagi na konieczność uzyskania 
bliższych szczegółów dotyczących propozycji. 
 
Ad. 5. Omówiono udział rodziców i uczniów w ramach akcji „Maraton sztafet” - informacje będą 
przekazane poprzez Librusa. 
 
Ad. 6. Organizacja Dnia Dziecka zostanie omówiona z Dyrekcją w terminie późniejszym. 
 
Ad. 7. Do 16 kwietnia można składać propozycje projektów w ramach tzw. Budżetu 
Obywatelskiego 2020. Za pośrednictwem portalu Librus zostanie przekazana informacja z prośbą o 
zaangażowanie rodziców przy tworzeniu projektów dotyczących otoczenia szkoły i jego zmiany np. 
w zakresie bezpieczeństwa lub estetyki otoczenia. 
 
Ad. 8. Z uwagi na małą ilość propozycji do budżetu uczniowskiego, jego formuła zostanie 
zmieniona, a niewykorzystana kwota zostanie przeniesiona i zwiększona na rok szkolny 2019/2020. 
Stosowana uchwała zostanie podjęta na kolejnym zebraniu RR. 
 
        ……………………………………… 
        (Podpis przewodniczącej RR) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
1.Uchwała nr 1 z dnia 26.03.2019r. w sprawie tymczasowego przekazania kwoty 3500zł na 
zakup tarczy szkolnych. 
 
Poddaje się pod głosowanie propozycję przekazania kwoty 3500zł na zakup tarczy szkolnych. 
Kwota będzie zwrócona na konto RR po zakupie tarcz przez rodziców.  Udział w głosowaniu brało 
20 osób. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
        ……………………………………… 
                  (Podpis przewodniczącej RR) 




