
Protokół nr 2/2018 z zebrania Rady Rodziców  
działającej przy Szkole Podstawowej 397 

im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie 
z dnia 15.11.2018 roku 

 
1. Otwarcie Zebrania Plenarnego. 

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Rodziców pan Marcin Bednarski.  Sporządzono listę 
obecności (załącznik nr 1) – w zebraniu uczestniczyło 16 osób (jedna klasa była 
reprezentowana przez dwóch przedstawicieli, jeden z nich z prawem do głosowania oraz jedna 
z przedstawicielek reprezentowała dwie klasy jednocześnie, zatem głosowała podwójnie). 
Przewodniczący przedstawił porządek zebrania: 

1) Otwarcie 
2) Zatwierdzenie porządku obrad 
3) Informacja dotycząca wpłat na RR i ochronę (załącznik nr 2) 
4) Podział pracy w RR 
5) Nowy Regulamin RR 
6) Sprawy różne 
7) Zakończenie obrad 

2. Zatwierdzenie przedstawionego porządku obrad – zostało przyjęte jednogłośnie (16 
osób za). 

3. Informacja dotycząca wpłat na RR i ochronę 
Księgowa Rady Rodziców przedstawiła sytuację finansową. Rozpoczęto dyskusję nad tym w 
jaki sposób można zwiększyć wpływy na RR oraz jak przekonać rodziców, którzy dotychczas 
nie zapłacili za ochronę, że obowiązuje umowa z firmą na ten rok i jeśli zabraknie środków, 
będziemy musieli ją wypowiedzieć. W wyniku wspólnej rozmowy podjęto następujące 
ustalenia: 

• Każdy obecny na sali przedstawiciel klasy może wysłać mejla do rodziców z 
przypomnieniem o wpłatach, dodatkowo można wysłać link do zakładki na stronie 
www https://sp397warszawa.edupage.org/text7/i/lub załącznik nr 2 informujący o 
stanie wpłat na dzień dzisiejszy. Dodatkowo warto przypomnieć o możliwości 
rozłożenia tych wpłat na raty. 

• Przez Librusa zostanie wysłane pismo od RR z prośbą o wpłaty i informacją o 
konsekwencjach związanych z koniecznością wypowiedzenia umowy na ochronę. 

• Każdy z obecnych na zebraniu przedstawicieli klas pyta Skarbników klasowych o 
zgodę na przekazanie swojego kontaktu email, by ułatwić współpracę z RR oraz 
księgową panią Ewą Smolagą. 

4. Podział pracy w RR 
Została przedstawiona propozycja, by poszczególne przedziały wiekowe w szkole (od zerówki 
czyli 5-latków do 3 klasy gimnazjum czyli 16-latków) posiadały swoich łączników ze strony 
rodziców, by ułatwić współpracę zarówno wewnątrz RR jak pomiędzy Szkołą a RR. Poniżej lista 
wybranych osób: 

• Klasy 0 – 2 – Julita Brodzińska oraz Marek Wiśniewski 

•  Klasy 4 – 6 – Justyna Nawrocka oraz Katarzyna Gorzędowska 

• Klasy 7,8 szkoła podstawowa – 3 gimnazjum – Marcin Bednarski, Małgorzata 

Borejko, Agnieszka Pędzińska  

 

https://sp397warszawa.edupage.org/text7/


5. Nowy Regulamin RR 
W związku z nowymi przepisami należy dostosować Regulamin do przepisów związanych z 
RODO. Na zebraniu podjęto następujące ustalenia w tym zakresie: 

• Do 20 grudnia zostaną przesłane przez osoby obecne na zebraniu propozycje 

do Przewodniczącego Rady, rekomendujemy poszukanie przykładów w 

Internecie bądź skorzystanie z konsultacji znajomych rodziców prawników. 

• Na początku stycznia zostanie przesłane przez Przewodniczącego Rady projekt. 

• W styczniu odbędzie się Zebranie Plenarne, na którym nowy Regulamin 

zostanie poddany pod głosowanie. 

6. Sprawy różne 
Przewodniczący zaprosił do prezentowania spraw, które z perspektywy przybyłych 
przedstawicieli klas wymagają omówienia. Oto poszczególne tematy: 

• Uznano za bardzo dobry pomysł zorganizowanie tzw. maratonu matematycznego RR 

dziękuje Pani Dyrektor oraz nauczycielom zaangażowanym w ww. przedsięwzięcie. 

• Przypomnienie, że w szkole została zainicjowana zbiórka na Schronisko dla Zwierząt 

• Przypomnienie o akcji „Wieszak” – oddaj ubranie za małe, skorzystaj z ubrania, które 

ktoś inny oddał. 

• Pismo od Samorządu Szkolnego dotyczące uchwały o zakazie używania telefonów 

komórkowych (załącznik nr 3) – ustalono, że RR odpowie również na piśmie. 

• Ustalono, że warto zacieśnić współpracę pomiędzy RR, Gronem Pedagogicznym i 

Samorządem Szkolnym. Zaproponowano, by na wybrane fragmenty kolejnych zebrań 

zapraszać zainteresowane osoby (na przykład przedstawiciela Samorządu Szkolnego 

lub nauczyciela związanego z konkretnym omawianym przez nas przedsięwzięciem lub 

Dyrektora Szkoły, jeśli jest taka potrzeba).  

• Poruszono kwestię wydawania obiadów, duże kolejki i sytuacje, w których dzieci nie 

nadążają ze zjedzeniem pełnego posiłku lub spóźniają się przez to na lekcje, 

rezygnowanie z obiadów przez osoby niezadowolone, zasady uniemożliwiające 

spożycie posiłków w innych niż wyznaczone pory. Ustalono, że na stołówkę zostaną 

dostarczone zegary prywatne z domu (zgłosiły się dwie chętne osoby) oraz spróbujemy 

przyjrzeć się tej sytuacji wnikliwiej. 

• Kwestia agresji w szkole i nie stosowania się do regulaminów (palenie papierosów, 

używanie wulgarnych słów, niszczenie toalet). Ustalono, że RR udziela wsparcia Pani 

Dyrektor w sytuacjach, gdy uzasadnione jest wezwanie policji oraz wspieramy w 

egzekwowaniu przez Grono Nauczycielskie tych sankcji, które są wymienione w 

Regulaminie Szkolnym. Dodatkowo zostało zaproponowane, aby problem agresji i 

poszukiwania sposobów na jego rozwiązanie omówić w szerszym gronie (z 

Samorządem Szkolnym oraz przedstawicielami Grona Pedagogicznego). 

• Kwestia ciężkich plecaków, gdyż nie wszystkie podręczniki są dostępne w wersji 

elektronicznej. Ustalono, że jako RR doceniamy nauczycieli, którzy korzystają z 

elektronicznej wersji i są zainteresowani problemem ciężkich plecaków. Natomiast w 

sytuacjach, gdy nauczyciel dysponuje tylko wersją papierową – chcemy to zmienić w 

przyszłości i zawnioskować, aby w roku szkolnym 2019/2020 każdy podręcznik zawierał 

również opcję elektroniczną – w tym celu przygotowane zostanie pismo na kolejnym 

zebraniu RR. 



• Kwestia zadawania dużej ilości prac domowych. W toku dyskusji okazało się, że zdania 

są podzielone, gdyż to zależy od konkretnych nauczycieli. Ustalono, że osoby 

zainteresowane w pierwszej kolejności zwrócą się do nauczycieli uczących daną klasę. 

• Kwestia wpisywania przez nauczycieli  do dziennika elektronicznego zakresu prac 

klasowych oraz większych zadań domowych/projektów. W toku dyskusji okazało się, 

że zdania są podzielone, gdyż to zależy od konkretnych nauczycieli. Ustalono, że osoby 

zainteresowane w pierwszej kolejności zwrócą się do nauczycieli uczących daną klasę. 

• Ustalono, iż RR chce działać transparentnie i będzie informować pozostałych rodziców 

o przebiegu Zebrań RR m.in. poprzez stronę www szkoły zamieszczając tam protokoły 

z zebrań. Ustalono, że łącznikiem w tej kwestii będzie pan Lech Czechowski, który 

poprzez kontakt z Wicedyrektorem panią Małgorzatą Żdan zadba o przepływ 

informacji. 

 

7. Zakończenie obrad 
 
Przewodniczący Marcin Bednarski zamknął Zebranie Plenarne Rady Rodziców działającej przy 
Szkole Podstawowej 397 w Warszawie. 
 

Nastąpiło zakończenie obrad w pełnym składzie, na dalszej naradzie zostali tylko 

przedstawiciele klas 8 oraz 3 gimnazjum, by omówić organizację balu. 

 
 

         Sporządził sekretarz RR 
         Katarzyna Gorzędowska 

 
…………………………………………….. 

 
Zatwierdził  Przewodniczący RR 

Marcin Bednarski 
 

………………………………………………. 
 

 
 
 
 


