
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW Z DNIA  07.05.2019r. 
 
 
Zebranie Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Doby'' (RR) odbyło się w 
dniu 7 maja 2019r. o godzinie 18:00. Po stwierdzeniu niezbędnego kworum zebranie zostało 
otwarte przez Przewodniczącą Rady.  
 
Przedstawiono następujący porządek zebrania: 
1. Sprawdzenie listy obecności 
2. Podjęcie stosownych uchwał.  
3. Wolne wnioski 
Porządek został przyjęty przez zgromadzonych  
 
Ad.1.Sprawdzono obecność przedstawicieli rodziców. Obecnych na zebraniu było 15 osób, wszyscy 
uprawnieni do głosowania, odnotowane w liście obecności.  

 

Ad. 2 Podjęto następujące uchwały: 

 

Uchwała nr 1 z dnia 07.05.2019r. W sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagrody dla 
najlepszego ucznia na zakończenie roku szkolnego obowiązującego w Morskiej Szkole 
Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku – Kotwica Wiedzy.     

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosu.  

 

Uchwała nr 2 z dnia 07.05.2019r. W sprawie wysokości nagrody pieniężnej dla najlepszego ucznia  
Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku przyznawanej wraz ze statuetką 
Kotwica Wiedzy. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosu.  

 

Uchwała nr 3 z dnia 07.05.2019r. W sprawie wyznaczenia osób dysponujących tokenami 
dostępowymi oraz potwierdzającymi dokonane transakcje na koncie bankowym Rady Rodziców 
działającej przy Morskiej Szkole Podstawowej.  

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

 

Uchwała nr 4 z dnia 07.05.2019r. W sprawie zatwierdzenia preliminarza na rok szkolny 2019/2020 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

 

Uchwała nr 5 z dnia 07.05.2019r. W sprawie zatwierdzenia zwrotów za wpłaty na rzecz Rady 
Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

 

Uchwała nr 6 z dnia 07.05.2019r. W sprawie przyznania kwoty na dofinansowanie festynu z okazji 
Dnia Dziecka odbywającego się na terenie  Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w 
Gdańsku. 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

 

Uchwała nr 7 z dnia 07.05.2019r. W sprawie sposobu przekazania środków z funduszy Rady 
Rodziców na zakończenie roku szkolnego 2018/2018. 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.   



Ad. 3.  

- zaproponowano by w czerwcu 2019r. został zniesiony obowiązek noszenia mundurków przez 
uczniów wszystkich klas. Propozycja zostanie przekazana do akceptacji Dyrekcji szkoły. 

- Pani Małgorzata Sokołowska poinformowała, iż w ramach swej działalności statutowej, WOŚP 
przekazał do dyspozycji szkoły fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy. Dzieci będą miały 
możliwość nauki pierwszej pomocy na tym urządzeniu. Osoby przeszkolone do nauczania 
pierwszej pomocy to Małgorzata Sokołowska i Katarzyna Polcyn. Szczegóły dotyczące terminów 
ewentualnych szkoleń zostaną podane w późniejszym terminie. 

- Spotkanie Forum Rad Rodziców odbędzie się dnia 13.05.2019r. Godz. 17.00 

- Statut szkoły znajduje się na stronie szkoły w zakładce Organizacja Pracy – Dokumenty MSP.  

- W szkole powstanie jedno, a jeśli technicznie będzie to możliwe, to dwa poidełka. Trwają 
ustalenia co do aspektów technicznych oraz miejsca ich instalacji. 

- Zakończył się drugi etap Budżetu Obywatelskiego 2020. Zgłoszono dwa projekty który dotyczą 
bezpośrednio Naszej Szkoły i dwa dotyczące jej bliskiego otoczenia. Są to: 

1) "Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma" - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej 

https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/1384 

2) Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku 

https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/1601 

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z projektami i gdy zostaną one zakwalifikowane pod 
głosowanie prosimy o ich poparcie. Projekty te mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
naszych dzieci w drodze do szkoły (pierwszy projekt) i bezpieczeństwo pozostawianych rowerów 
(drugi projekt). W tym wypadku, my jako Rodzice, stanowimy ogromną siłę i potencjał Morskiej 
Szkoły. Jest nas tylu, że jeśli każdy odda głos na wymienione projekty, szansa na ich realizację 
będzie graniczyła z pewnością. Nie pozwólmy by ta okazja na bezpośrednie i wymierne wsparcie 
działań Szkoły na rzecz dobra Naszych Dzieci została zaprzepaszczona.   

Zachęcamy również do przyjrzenia się dwóm projektom dotyczącym pobliskich terenów tj.  

3) Montaż dodatkowych ławek przy al. Havla 

https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/1488 

4) Zielono mi! - Szpaler platanów klonolistnych w ciągu Al. Havla  

https://gdansk.zetwibo.pl/projekt/1355 

Na nie również warto zagłosować!. 

- Pojawiła się prośba ze strony jednego z rodziców o przypomnienie dzieciom, by zmieniały obuwie 
po przyjściu do szkoły. Problem ten pojawia się szczególnie w starszych klasach. 

 

        ……………………………………… 

        (Przewodniczący Rady Rodziców) 
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Uchwała nr 1  
z dnia 07.05.2019r.  

Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Doby'' w Gdańsku 

w sprawie zatwierdzenia Regulamin przyznawania nagrody dla najlepszego ucznia na zakończenie 
roku szkolnego obowiązującego w Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku 

– Kotwica Wiedzy.  

 

Na podstawie § 14 pkt. 21 Regulaminu Rady Rodziców Morskiej Szkoły Podstawowej im. 
Aleksandra Doby w Gdańsku z dnia 05.02.2019r.  

 

§ 1 

Rada Rodziców zatwierdza  Regulamin przyznawania nagrody dla najlepszego ucznia na 
zakończenie roku szkolnego obowiązującego w Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra 
Doby w Gdańsku – KOTWICA WIEDZY 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        

               ……………………………………… 

        (Przewodniczący Rady Rodziców) 

 

 

Uchwała nr 2 
z dnia 07.05.2019r.  

Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Doby'' w Gdańsku 

w sprawie wysokości nagrody pieniężnej dla najlepszego ucznia  Morskiej Szkole Podstawowej im. 
Aleksandra Doby w Gdańsku przyznawanej wraz ze statuetką Kotwica Wiedzy.  

 

Na podstawie § 14 pkt. 21 Regulaminu Rady Rodziców Morskiej Szkoły Podstawowej im. 
Aleksandra Doby w Gdańsku z dnia 05.02.2019r.  

 

§ 1 

Rada Rodziców, z posiadanych zasobów pieniężnych, przeznacza na nagrodę dla najlepszego 
ucznia Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku przyznawaną wraz ze 
statuetką Kotwica Wiedzy, kwotę w wysokości 300 zł.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                ……………………………………… 

        (Przewodniczący Rady Rodziców) 

 



Uchwała nr 3 
z dnia 07.05.2019r.  

Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Doby'' w Gdańsku 

w sprawie osób dysponujących tokenami umożliwiającymi dostęp oraz potwierdzającymi dokonane 
transakcje na koncie bankowym Rady Rodziców działającej przy Morskiej Szkole Podstawowej.  

 

Na podstawie § 14 pkt. 21 Regulaminu Rady Rodziców Morskiej Szkoły Podstawowej im. 
Aleksandra Doby w Gdańsku z dnia 05.02.2019r.  

 

§ 1 

Jako dysponentów tokenów umożliwiających dostęp do konta oraz potwierdzających wykonane 
transakcje na koncie bankowym Rady Rodziców działającej przy Morskiej Szkole Podstawowej 
wyznacza się Skarbnika i Przewodniczącą Rady Rodziców Morskiej Szkole Podstawowej 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   ……………………………………… 

                 (Przewodniczący Rady Rodziców) 

 

Uchwała nr 4 
z dnia 07.05.2019r.  

Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Doby''w Gdańsku 

w sprawie zatwierdzenia preliminarza na rok szkolny 2019/2020 

 

Na podstawie § 14 pkt. 21 Regulaminu Rady Rodziców Morskiej Szkoły Podstawowej im. 
Aleksandra Doby w Gdańsku z dnia 05.02.2019r.  

 

§ 1 

Zatwierdza się Preliminarz na rok szkolny 2019/2020  

 

§ 2 

Preliminarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   ……………………………………… 

                 (Przewodniczący Rady Rodzic 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 z dnia 07.05.2019r.  Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły 
Podstawowej im. Aleksandry Doby'' w Gdańsku 

 

Preliminarz wydatków na rok szkolny 2019/2010 

1) Przychody: 

Wpłaty ze składek rodziców - 9600zł 

2) Planowane wydatki: 

Budżet uczniowski – 2500zł plus 2500zł z roku 2018/2019 

Dofinansowanie konkursów szkolnych – 2000zł  

Zwroty środków do klas które osiągnęły poziom 80% wpłat – 1000zł 

Nagroda „Kotwica Wiedzy” - 300zł 

Dofinansowanie obchodów Dnia Dziecka – 1000zł 

Wydatki związane z nagrodami dla klas na zakończenie roku szkolnego – 3000zł 

 

 

 ………………………………………    ……………………………………… 

 (Skarbnik)      (Przewodniczący Rady Rodziców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 5 
z dnia 07.05.2019r.  

Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Doby'' w Gdańsku 

w sprawie zatwierdzenia zwrotów za wpłaty na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 
dla klas które osiągnęły 80% wpłat. 

 

Na podstawie § 14 pkt. 21 Regulaminu Rady Rodziców Morskiej Szkoły Podstawowej im. 
Aleksandra Doby w Gdańsku z dnia 05.02.2019r.  

 

§ 1 

W oparciu o historię wpłat na rachunek bankowy Rady Rodziców dokonanych do dnia 31.03.2019r., 
ustala się, że próg 80% wpłat osiągnęły następujące klasy: 

3E – 100%  

4A – 95% 

1D – 85% 

2A – 83% 

 

§ 2 

Zatwierdza się następujące kwoty wypłat dla klas wymienionych w § 1  stanowiące 30% sumy 
wpłaconych przez daną klasę składek: 

klasa 3E – 36 zł  

klasa 4 A – 231 zł 

klasa 1D – 180 zł 

klasa 2A – 228 zł 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Rodziców  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   ……………………………………… 

                 (Przewodniczący Rady Rodziców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 6 
z dnia 07.05.2019r.  

Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Doby''w Gdańsku 

w sprawie przyznania kwoty na dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka odbywającego się na 
terenie  Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku. 

 

Na podstawie § 14 pkt. 21 Regulaminu Rady Rodziców Morskiej Szkoły Podstawowej im. 
Aleksandra Doby w Gdańsku z dnia 05.02.2019r.  

 

§ 1 

Jako dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka odbywającego się w Morskiej Szkole 
Podstawowej w Gdańsku w roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców przeznacza kwotę w 
wysokości 1000zł 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Rady Rodziców  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   ……………………………………… 

                 (Przewodniczący Rady Rodziców) 

 

Uchwała nr 7 
z dnia 07.05.2019r.  

Rady Rodziców ,,Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Doby'' w Gdańsku 

w sprawie sposobu przekazania środków z funduszy Rady Rodziców na zakończenie roku 
szkolnego 2018/2018.  

 

§ 1 

 Rada Rodziców przekazuje po 5zł na każdego ucznia klas I-III do wykorzystania w ramach 
klas na zakończenie roku szkolnego. Pieniądze zostaną przekazane wychowawcom. 

W klasach IV-VIII każdy uczeń, który uzyskał średnią 4,75 i otrzymuje świadectwo z czerwonym 
paskiem, dostanie jako nagrodę kartę podarunkową do EMPIK w wysokości 25zł. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi oraz przewodniczącemu Rady Rodziców  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   ……………………………………… 

                 (Przewodniczący Rady Rodziców 
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