
Protokół nr 3/2019 z zebrania Rady Rodziców  
działającej przy Szkole Podstawowej 397 

im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie 
z dnia 22.01.2019 roku 

 
1. Otwarcie Zebrania Plenarnego. 

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Rodziców pan Marcin Bednarski.  Sporządzono listę 
obecności (załącznik nr 1) – w zebraniu uczestniczyło 17 osób (jedna klasa była 
reprezentowana przez dwóch przedstawicieli, jeden z nich z prawem do głosowania, dwie 
osoby przyszły później, po pierwszym głosowaniu). 
Przewodniczący przedstawił porządek zebrania: 

1) Otwarcie 
2) Zatwierdzenie porządku obrad 
3) Regulamin RR 
4) Informacja o opcji 1% podatku dla szkoły 
5) Wystąpienie Pani Dyrektor Bożeny Mossakowskiej 
6) Regulamin zasad komunikacji i form przepływu informacji pomiędzy Prezydium Rady 

Rodziców a członkami Rady Rodziców 
7) Informacja RODO 
8) Informacja dotycząca wpłat na RR i ochronę (załącznik nr 2) 
9) Sprawy różne 
10) Zakończenie obrad 

 

2. Zatwierdzenie przedstawionego porządku obrad – zostało przyjęte jednogłośnie (14 
osób za). 
 

3. Regulamin RR 
Przewodniczący przedstawił propozycje, by w związku z tym, że uwagi do regulaminu miały 
tylko charakter redakcyjny, a od nowego roku szkolnego będzie potrzeba opublikowania 
Regulaminu tylko dla Szkoły Podstawowej (ponieważ Gimnazjum przestanie istnieć) – kwestie 
zmian przenieść na termin późniejszy (po wakacjach).  Propozycja została przyjęta 
jednogłośnie (16 osób za). 
 

4. Informacja o opcji 1% podatku dla szkoły 
Pomysł przedstawiony przez pana Lecha Czechowskiego dotyczący poszukiwanie innych niż 
wpłaty na RR źródeł finansowania działań na rzecz szkoły. Związany jest z podpisaniem umowy 
z organizacją Parafiada (rekomendacja od Dyrekcji, aby umowę podpisała RR), na którą chętni 
rodzice przekazywaliby 1% podatku. Rozliczenie wygląda następująco – 95% trafia do szkoły 
na cele wcześniej określone i zgodne ze statutem Parafiady, natomiast 5% zostaje w tej 
organizacji jako ich koszty organizacyjne. Ustalono, że pomysł jest do rozważenia, jeśli nie 
zdążymy w tym roku, być może w kolejnym. Należy zwrócić uwagę, że rodzice uczniów 
ostatnich klas (3 gimnazjum oraz 8 podstawowej) nie są w grupie osób zainteresowanych, 
ponieważ to decyzja na przyszłość i być może należy ja przegłosować w gronie rodziców klas 
młodszych. Ustalono, że do tematu wrócimy drogą mejlową. Do tego czasu każdy zapozna się 
bardziej szczegółowo poprzez stronę https://parafiada.pl/ lub poprzez kontakt osobisty. 
 
 



5. Wystąpienie Pani Dyrektor Bożeny Mossakowskiej 
Pani Dyrektor przekazała nam kilka informacja, m.in. 

• Dane dotyczące pierwszego semestru: średnia ocen szkoły (4,02) i frekwencja (87,86%) 

• Szafki są zakupione dla wszystkich uczniów, klasy 1-2 mają miejsce w swoich klasach.  

• Biblioteka została doposażona w książki. 

• Klasy zostały wyposażone w nowe tablice interaktywne – 8 sztuk łącznie. 

• Doposażona świetlica i wczesnoszkolne oddziały – pomoce dydaktyczne, meble (pufy). 

• Sprzęt sportowy dla młodszych. 

• Programy profilaktyczne realizowane przez panią psycholog, panią pedagog i 
edukatorów z zewnątrz (m.in. zajęcia integracyjne dla klas, radzenia sobie z agresją, 
bezpieczne korzystanie z Internetu, cyberprzemoc i inne). 

• W szkole funkcjonuje zakaz używania telefonu, w opinii dyrekcji dosyć dobrze 
(uczniowie mają pokój, z którego mogą zadzwonić np. do rodziców). 

• Klasa 2 została podzielona na dwie mniejsze klasy ze względu na liczebność. 

• Rekrutacja na kolejny rok szkolny, spotkania informacyjne odbędą się w lutym. 

• W tym roku odejdzie 8 klas (6 gimnazjalnych i 2 ósme) 

• Dzielnicowy Dzień Wolontariusza i inne imprezy w szkole. 

• Trudności: dewastacja toalet, język komunikacji rodziców z nauczycielami. 

• Stołówka – Pani Dyrektor rozważa opcję wydłużenia o 5 minut  pierwszej przerwy 
obiadowej. 
 

6. Regulamin zasad komunikacji i form przepływu informacji pomiędzy Prezydium Rady 
Rodziców a członkami Rady Rodziców – Uchwała nr 9. 

Regulamin został uchwalony jednogłośnie (16 głosów za). 
 

7. Informacja RODO. 
Jednogłośnie (16 głosów za) przyjęto postanowienie, że informacja o RODO zostanie 
zamieszczona na stronie szkoły (załącznik nr 2). 
 

8. Informacja dotycząca wpłat na RR i ochronę 
Każdy z obecnych otrzymał na piśmie informację o stanie finansów RR przygotowaną przez 
Ewę Smolagę – księgową RR (załącznik nr 3 i załącznik nr 4) 
Pani Ewa przekazała informację, że ma kontakt do wszystkich skarbników klas, tak by oni 
również na bieżąco mogli monitorować stan wpłat i przypominać rodzicom o wpłatach. 
 

9. Sprawy różne 
Poruszony został temat agresji w szkole. Sytuacja ta jest niepokojąca, nie podjęto jednak 
żadnych dodatkowych ustaleń na ten temat. 
 

10. Zakończenie obrad 
Przewodniczący Marcin Bednarski zamknął Zebranie Plenarne Rady Rodziców działającej przy 
Szkole Podstawowej 397 w Warszawie. 
 
Sporządził sekretarz RR            Zatwierdził  Przewodniczący RR 
Katarzyna Gorzędowska                        Marcin Bednarski 
 
……………………………………………..           ………………………………………………. 


