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PROTOKÓŁ 

 

z zebrania Rady Rodziców przy SP Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego w 

dniu  21.10.2020 roku. 

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie zebrania Rady Rodziców godzina 18.30, 

2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum (w formie zdalnej -

zdolności zebrania Rady Rodziców do podejmowania uchwał)-  

10 min, 

3. Wymiana bieżących uwag na temat funkcjonowania szkoły z punktu 

widzenia rodziców w okresie pandemii -20 min 

4. Inne tematy -40 min 

5. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania Rady Rodziców-5 min 

6. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców (około godziny 19.45) 

 

Ad 1. 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski otworzył zebranie 

w formie zdalnej o godzinie 18.30. 

 

Ad 2. 

Stwierdzono 52 osoby obecne na 68. 

 

Ad. 3. 

Nauka hybrydowa w SP 340- Władze Miasta Warszawy wystąpiły do Rządu, 

GiS-u i Kuratorium o nauczanie hybrydowe dla klas 4-8. Władze miasta 

otrzymały kategoryczną odmowę. Przejście na nauczanie hybrydowe klas 4-7 

(1*tydzień praca zdalna, 1* tydzień szkoła) doprowadziłoby do zmniejszenia 

ilości uczniów w szkole o 300 osób, a to pozwoliłoby odkorkować kluczowe 

punkty w szkole. 

Maski dla nauczycieli skończyły się, Urząd więcej masek nie dokupi bo nie ma 

pieniędzy. 

2 nauczycieli klas 1-3 udało się na leczenie, 1 Pani się zwolniła. 
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Brakuje 3 nauczycieli klas 1-3. 

 

W SP 340 jest zatrudnionych 183 nauczycieli, jeśli 20 będzie na L-4, to zajęcia 

zostaną odwołane na 2tygodnie. Obecnie na zwolnieniu lekarskim przebywa 10 

nauczycieli (rok temu w tym okresie na zwolnieniu lekarskim przebywała 

podobna liczba nauczycieli). 

W SP 340 nie mamy stwierdzonych faktycznych przypadków Covid 19. 

 

Ad. 4  

Podsumowanie wyników testów diagnozujących naukę online. 

 P. Dyrektor otrzymała podsumowania wyników testów diagnozujących. 

Wyniki testów są średnio dużo gorsze dla nauki online niż podczas nauki w 

szkole. Prawdopodobnie główną przyczyną tego faktu jest to, że dzieci miały 

wyłączone kamery podczas nauki zdalnej. 

Jeżeli będzie decyzja o nauce online, rodzice będą odpowiedzialni za 

dopilnowanie, aby dzieci miały włączone kamery podczas nauki. 

Podczas zebrania ustalono, że zasada ta działa w dwie strony, czyli 

nauczyciele są zobligowani do prowadzenia lekcji z włączonymi kamerami.  

Rodzice zauważyli, że podczas nauki online często brakuje interakcji 

nauczyciela z uczniem co negatywnie wpływa na jakość nauczania.  

 

Matlandia 4-8/ SuperKids 1-3 

Matlandia dostęp do programu dla uczniów i nauczycieli 

Program SuperKids dostępy dla nauczycieli 

Nauczyciele matematyki z poniższych klas, zadeklarowali udział w   

programie 

4 A,B,C,D,E,F,G 

5 A,B,C,D,E 

6 B,C,F 

Rodzice, którzy chcieliby, żeby dzieci korzystały z tego programu zgłaszają 

to nauczycielowi matematyki w przypadku 1-3 wychowawcy. 

 

Szkoła na Zaruby prawdopodobne otwarcie II semestr roku szkolnego 

2020/2021 
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Klasa 3h problem Sali 225 -pomieszczenie zaadoptowane na salę lekcyjną 

jest małe bez narzędzi edukacyjnych tj. projektor czy tablica interaktywna 

 

Punkty za udział w wolontariacie w procesie rekrutacji do szkół średnich 

3 punkty za 40 godzin przeznaczonych na udział w wolontariacie, warto 

rozważyć udział w wolontariatach już od 6 klasy, nie zostawiać całej puli 

godzina na klasę 8 

 

Kody do e-podręczników dla klas 6-8 P. Wicedyrektor Joanna Lejza 

 

1 stycznia 2020 wszedł rejestr Vat i zlikwidowano NIP Rad Rodziców, 

będziemy informować o kolejnych krokach w tej sprawie 

 

Ad. 5 

Kolejne robocze spotkanie Rady Rodziców zostało zwołane na środę  

18 listopada 2020r. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski zamknął zebranie 

Rady Rodziców ok. godz. 21,15  

 

 


