
Gdańsk, 2015.09.16

Protokół z zebrania Rady Rodziców Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku przy ulicy
Azaliowej 18 z dnia 16 września 2015

Przewodniczący: Artur Jastrzębski
Sekretarz: Daria Byczek – Wolska

1. Przedstawienie przedstawicieli Rad Klasowych do Rady Rodziców.

2. Wybór Prezydium Rady Rodziców.
Rada Rodziców podjęła uchwałę, że w roku szkolnym 2015/2016 w skład Prezydium Rady
Rodziców wchodzić będzie 3 członków Rady przedstawicieli Rad Klasowych. 

Przewodniczący – Daria Byczek – Wolska (klasa 1J i 3E)
Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Panków (klasa 2E)
Skarbnik – Dorota Baranowska (klasa 4B)

3. Wybór Komisji Rewizyjnej.
Rada Rodziców podjęła uchwałę, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 2 członków Rady
Rodziców i 1 osoba wspomagająca spoza Rady Rodziców.

Skład Komisji Rewizyjnej:
Karolina Kuśmider (klasa 2A)
Barbara Bielawska (klasa 2H)
Izabela Gierada – Lipka (klasa 5D) – osoba wspomagająca Komisję Rewizyjną

4. Wolne wnioski:
1)  ubezpieczenie  –  zebrane  oferty  :  ubezpieczenie  grupowe  PZU,  Interisk,  Allianz,
ubezpieczenie indywidualne AXA bezpieczny pl

AXA bezpieczny.pl
(ubezpieczenie indywidualne)

PZU Interisk Allianz

Suma ubezpieczenia w PLN 25000 10000 12000 10000

Świadczenie na wypadek 
usczerbku na zdrowiu

1,00% SU 1,00% SU 1,00% SU 1,00% SU

Pobyt w szpitalu w związku z 
nieszczęsliwym wypadkiem

Od 1-go dnia 30 PLN do 180 dni Od 1-go dnia 20 
PLN do 90 dni

Od 3-go dnia 76 
PLN do 90 dni 

Od 2-go dnia 20 PLN
do 365 dni

Zwrot kosztów leczenia i 
rechabilitacji w NNW w PLN

3000 2000 500 2000

Składka roczna w PLN 40 55 45,5 58,18

Rada Rodziców zdecydowała, że najkorzystniejsze jest ubezpieczenie indywidualne w AXA
poprzez  bezpieczny.pl  i  takie  będzie  rekomendowała  rodzicom  zainteresowanym
ubezpieczeniem dziecka (samodzielny wybór sumy ubezpieczenia od 15.000 PLN do 65.000
PLN – przygotowano 5 wariantów)
W związku z faktem, że od 1.09.2014 roku w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra
Edukacji  Narodowej  i  Sportu  w  sprawie  warunków  i  sposobu  organizowania  przez
publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  krajoznawstwa  i  turystyki,  nie  uzależnia  się
udziału  w  wyciecze  i  imprezie  krajowej  od  podlegania  ubezpieczeniu  od  następstw
nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie takie nie jest konieczne. 
W czerwcu 2015 roku, Prezydium Rady Rodziców było kilkukrotnie informowane przez



Dyrektora Szkoły, że w związku z faktem iż ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, szkoła nie
chce nim się zajmować. W przypadku ubezpieczenia grupowego, to Szkoła jako jednostka
posiadająca  osobowość  prawną jest  Ubezpieczającym,  który w  imieniu  Ubezpieczonego
podpisuje umowę ubezpieczenia. 
Pozostaje  do rozwiązania kwestia  ubezpieczenie dzieci  z rodzin najuboższych ,  które w
ubezpieczeniu grupowym objęte były nim bez składkowo do 10% ubezpieczonych.
W  związku  z  powyższym  Rada  Rodziców  zdecydowała,  że  rodzice,  którzy  chcą
ubezpieczyć swoje dzieci muszą to zrobić indywidualnie.
Małgorzata Panków poprosi  Dyrekcję o zamieszczenie stosownej  informacji  na stronach
Szkoły.

2) Gromadzenie składek przez Radę Rodziców. 
Większość przedstawicieli klas obecnych na zebraniu była za gromadzeniem składek 27,
przeciwko 10 osób, wstrzymało się od głosu 2.
Głosowanie nad zbieraniem składek zostało przeniesione na następne spotkanie.
Do tego czasu rodzice mają zebrać informację o możliwości i kosztach założenia konta dla
Rady  Rodziców  (podmiotu  nie  mającego  osobowości  prawnej,  bez  NIP i  REGON)  w
poszczególnych bankach. Prosimy o pomoc rodziców z klas, np. pracujących w bankach. 
Daria Wolska - Millenium
Karolina Kuśmider – BOŚ
Izabela Gierada-Lipka – Getin Bank / Nordea
Małgorzata Panków – PKO
Daria Wolska – subkonto szkoły – rozmowa z Dyrektorem

3) Dyskusja co do strony Rady Rodziców i publikacji informacji dla rodziców.
Katarzyna  Smyk  i  Małgorzata  Przychodzeń  maja  sprawdzić  możliwość  poprowadzenia
strony  internetowej  Rady  Rodziców.  Ponowne  zapytanie  do  Dyrekcji  co  do  publikacji
informacji o Radzie Rodziców.

4) Pytania do Dyrektora:
- Ilu nauczycieli brakuje? Do kiedy zostaną zatrudnieni?
- W jaki sposób uczniowie i rodzice mogą uzyskać dostęp do boisk szkolnych po zajęciach
w szkole?
- Prośba o informowanie na stronach szkoły o fakcie dokonania zmian w planie.
- Prośba, aby zajęcia dydaktyczne odbywały się w salach dostosowanych do prowadzenia
zajęć dydaktycznych, czyli nie w stołówce, świetlicy czy czytelni (klasa 1G ma znaczącą
liczbę zajęć edukacji wczesnoszkolnej na świetlicy)
- Do kiedy uczniom klas III-VI zostaną udostępnione kluczyki do szafek w szatni.
-  Prośba  o  uczulenie  nauczycieli  prowadzących  zajęcia  w  klasach  1-3  (zwłaszcza
zastępstwa)  o  zapewnienie  dzieciom  możliwości  higienicznego  spożywania  posiłków  –
ustalona przerwa śniadaniowa – klasa 1G 16.09 jadła śniadanie o 11.30 na podłodze na
korytarzu.
- Prośba o zaproszenie przedstawiciela Dyrekcji na następne zebranie.
-  Dlaczego  nauczyciele  mają  zajęcia  równocześnie  w  2  klasach  –  chodzi  głównie  o
zastępstwa.
- Klasa 6B prosi o przeniesienie części zajęć z matematyki na wcześniejsze godziny z 7 i 8
godziny lekcyjnej.
- Prosimy o udostępnienie harmonogramu obiadów dla całej szkoły.
- Klasa 4d chciałaby, aby cześć zajęć z języków obcych odbywała się w sali A2.8.
- Prośba o udostępnienie w planie zajęć podglądu planu według sal lekcyjnych.
- Klasa 2i – rodzice zgłaszają prośbę o zabezpieczenie okien, aby uniemożliwić dzieciom
wyjście na dach oraz o zabezpieczenie barierek na korytarzu.



5. Planowany termin kolejnego spotkania – 14.10.2015.


