PROTOKÓŁ NR 1/2021-2022
Posiedzenie RR w dniu 13.09.2021 r. (stacjonarne).
Porządek obrad:
1. Powitanie.
2. Przedstawienie przez Panią Dyrektor Annę Sobczak sprawozdania z działań
sfinansowanych w roku szkolnym 2020/2021 przez Radę Rodziców oraz
poszczególnych Rodziców.
3. Powołanie Prezydium RR, Komisji Rewizyjnej, Sekretarza i Skarbnika.
4. Przedstawienie przez P. Dyrektor wniosków do Rady Rodziców o dofinansowanie.
5. Przedstawienie przez Panią Pedagog Alicję Henzel i Panią Psycholog Krystynę
Ziemkowską Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
6. Przedstawienie przez p. Dyrektor propozycji dni wolnych od zajęć edukacyjnych.
7. Wolne wnioski i dyskusja.
Obecność według listy obecności.

1. Pani Magdalena Michałowska przywitała członków Rady Rodziców oraz przedstawiła
nowym członkom zasady działania Rady Rodziców.
2. Głos zabrała Pani Dyrektor – poinformowała co udało się zrobić w okresie wakacyjnym:
 Wyremontowano 4 sale lekcyjne – jedna staraniem rodziców obecnej klasy 2a.
Szczególne podziękowania P. Dyrektor skierowała do Pana Piotra Chojary.
 Rozpoczęcie remontu – ocieplenia hali sportowej. Zajęcia wychowania
fizycznego w hali odbywać się będą począwszy od dnia 15 września.
 Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez szkołę udało się zakupić
monitory interaktywne do sali 9 i 31 oraz do klas starszych.
Pani Dyrektor przedstawiła zasady odbywania przez uczniów kwarantanny oraz
zwróciła się do Rodziców z prośbą o uaktualnienie adresów zamieszkania wszystkich
uczniów, które często nie pokrywają się z adresami zameldowania. Adresy
zamieszkania muszą zostać przekazane przez Szkołę do Sanepidu, w razie
konieczności odbycia przez uczniów kwarantanny.
Dyrekcja zwróciła się z wnioskiem o sfinansowanie przez RR:







Środków higienicznych oraz opłat za telefon służbowy Pielęgniarki szkolnej, w
wysokości 1.000,-zł,
Licencji na Eduelo 2021/2022: ok. 1.200,-zł,
Nagród dla uczniów z logo szkoły,
Terminali do klasy informatycznej: 15.118,-zł,
3 monitorów multimedialnych do sal lekcyjnych: ok. 18.000,-zł,
Nagłośnienia: ok. 33.000,-zł.

3. Rada Rodziców jednogłośnie podjęła jednogłośnie uchwały (w głosowaniu jawnym,
bez udziału Dyrekcji) dotyczące wyboru:
Prezydium Rady Rodziców w składzie:
- Magdalena Michałowska, 8A (Przewodnicząca)
- Filip Grzelak, 6A,
- Jacek Olek, 3A,
- Marek Syty, 4A (Zastępca Przewodniczącego)
- Karol Władysiak, 4B.
Komisji Rewizyjnej w składzie:
- Emilia Gaj, 8D,
- Katarzyna Słowińska, 2C,
- Marta Paczkowska – Wróbel, 2B
Sekretarza: Magdalena Szebiotko, 1B
Skarbnika / Księgową: Beata Kaczmarek, 7A
Przewodnicząca Rady Rodziców, Magdalena Michałowska, zwróciła uwagę Rodziców
na konieczność zaznajomienia się z Regulaminem Rady Rodziców, który
zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły.
4. W obecności Dyrekcji Rada Rodziców podjęła jednogłośnie następujące uchwały:
a. Dofinansowanie zakupu środków higienicznych oraz doładowania telefonu
służbowego Pielęgniarki w kwocie 1.000,-zł.
b. Zakup licencji Eduelo (kontynuacja) w kwocie 1.200,-zł.
5. Pani Alicja Henzel, Pedagog szkolny oraz Pani Krystyna Ziemkowska, Psycholog
szkolny, zaprezentowały Program Wychowawczo – Profilaktyczny na rok szkolny
2021/2022. Rada Rodziców podjęła jednogłośnie uchwałę pozytywnie opiniującą
przedstawiony Program. Po zatwierdzeniu go przez Radę Pedagogiczną, Program
zostanie umieszczony w „plikach” w serwisie Librus.
6. Pani Dyrektor przedstawiła propozycję dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktycznych:
- 12 listopada (piątek),
- 7 stycznia (piątek),
- 2 maja (poniedziałek),
- 17 czerwca (piątek).
oraz dni 24, 25, 26 maja (egzamin ósmoklasisty).
Rada Rodziców jednogłośnie podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji
dni wolnych od zajęć dydaktycznych. W te dni czynna będzie świetlica szkolna,
obowiązywać będą zapisy.
7. Wolne wnioski i dyskusja:
Pani Dyrektor przypomniała o prośbie od Nauczycieli o dołączanie przez uczniów do

zajęć zdalnych na platformie Google Classroom. Związane jest to z przygotowaniem
uczniów i nauczycieli do ewentualnych zajęć zdalnych. W chwili obecnej jedna z klas
znajduje się na kwarantannie. W klasie tej lekcje odbywają się zdalnie. Pani Dyrektor
ponownie przypomniała o zasadach odbywania przez uczniów kwarantanny.
Pani Dyrektor przypomniała, że obecnie dostęp do terenów zielonych szkoły możliwy
jest jedynie przez budynek szkoły. Boczna furtka jest na stałe zamknięta – ze na
sypiący się gzyms budynku.
Została przedstawiona działalność Stowarzyszenia Rzeczników Praw Rodziców w
projekcie „Nigdy więcej nauki zdalnej”. Wywiązała się dyskusja dot. pogarszającego się
zdrowia psychicznego dzieci odbywających lekcje zdalne. Padła propozycja
zorganizowania warsztatów dla rodziców dot. zdrowia psychicznego dzieci i zagrożeń
wynikających z izolacji od rówieśników. Rada Rodziców, w ramach dyskusji na temat
„hejtu w cyberprzestrzeni” przypomina, że rodzice mają możliwość kontroli urządzeń
elektronicznych i komunikatorów swoich dzieci. Kontrola rodzicielska może zapobiec
hejtowaniu się przez członków społeczności danej klasy i może zapobiec drastycznym
wypadkom z udziałem naszych pociech. Dla najmłodszych dzieci polecony został
serwis „Owce w sieci”:
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialymultimedialne/owce-w-sieci.html
Prezydium przypomniało o wysokości składek na Radę Rodziców w roku szkolnym
2021/2022:
- 60,-zł na pierwsze dziecko,
- 40,-zł na każde kolejne dziecko,
- 20,-zł na środki czystości.
Wpłaty klasowe na cele Rady Rodziców w klasach zbierają skarbnicy klasowi
i przekazują przelewem na konto Rady Rodziców (05 1020 4027 0000 1902 1209
4829) z dopiskiem „Składka na Radę Rodziców od klasy” lub „Składka na środki
czystości od klasy”.
Wolne głosy:
Zwrócenie uwagi najmłodszych dzieci na konieczną ostrożność przy odbieraniu ich ze
świetlicy – dzieci powinny sprawdzać przez szklane drzwi kto na nie czeka i w razie
wątpliwości zwrócić się o pomoc do opiekuna ze świetlicy. Opiekunowie ze świetlicy
nie są w stanie osobiście odprowadzać dzieci do wyjścia.
Przypomnienie o procedurach związanych z pandemią: nie ma możliwości
opuszczenia przez ucznia szkoły (np. z powodu wizyty u lekarza) i powrotu do szkoły
tego samego dnia.
Propozycja zakupu kuchenki mikrofalowej na potrzeby dzieci na diecie wegetariańskiej,
bezglutenowej itd, które przynoszą do szkoły własne obiady. Pytanie o możliwości
zorganizowania dla takich dzieci obiadów przez firmę cateringową.
Przedstawienie działań Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego działającego
na terenie Winograd, które oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci i
młodzieży:
https://www.swps.pl/uslugi/srodowiskowe-centrum-zdrowia-psychicznego

Przygotowanie do realizacji projektu wygłuszenia szkoły za pomocą paneli
akustycznych.
Kolejne zebranie Rady Rodziców zaplanowane zostało na 4 października, godz. 17:30.
Przewodnicząca przypomniała, że obecność członków Rady Rodziców na zebraniu
jest obowiązkowa, a w razie nieobecności należy oddelegować na zebranie zastępcę.
Na kolejnym zebraniu przedstawiony i omówiony zostanie plan pracy na nowy rok
szkolny wraz z planem finansowym.

