
Protokół z zebrania Rady Rodziców – 2022-06-02 

 

 

1. Otwarcie zebrania godzina 18.40. 

 

2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum. 

W zebraniu wzięło udział 36 osób. Stwierdzono quorum. 

 

3. Podsumowanie spotkania z nauczycielami 

Przed zebraniem Rady Rodziców odbyło się spotkanie w składzie: Przedstawiciele rodziców, 

Dyrekcja oraz przedstawiciele grona Pedagogicznego, wymienili się poglądami dotyczącymi 

współpracy pomiędzy ww. grupami. Podkreślono potrzebę otwartej komunikacji oraz 

współpracy w szkole. Omówiono następujące elementy: 

● szkoła post-covid – problemy z komunikacją, problemy z otwartością, problemy z 

zachowaniem, 

● sposób oceny uczniów, 

● rozszerzenie sposobu ocenianie dzieci o inne formy tj. karty pracy i projekty, tak aby 

zróżnicować formy oceny oraz zwiększyć liczbę uzyskiwanych ocen dać różne opcje dla 

różnych dzieci, wyrównać szanse uzyskania lepszych ocen dzieciom wycofanym, 

nieśmiałym i introwertycznym 

● wysokie natężenie edukacyjne w klasie 7 (jako swoisty przeskok z klasy 6), 

● trudność w uzyskaniu ocen „6” w przedmiotach takich jak Muzyka i Plastyka (Pani 

Dyrektor przypomniała o ścieżce dla takich sytuacji “nauczyciel - wychowawca - 

wicedyrektor - dyrektor”, aby na bieżąco rozwiązać tego typu problemy.) Skala ocen jest dla 

wszystkich taka sama 1-6. 

● niechęć wśród części nauczycieli w wykorzystaniu narzędzia LIBRUS, Wszyscy 

uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że z wyłączeniem ekstremalnych czasowo 

sytuacji Librus obowiązuje tak samo uczniów, rodziców jak i nauczycieli i wszyscy powinni 

się komunikować z uwzględnieniem godzin, formy i odpowiedniego języka w sposób jak 

najszybszy i dążący do rozwiązania sprawy. . 

● sposób postępowania szkoły i rodziców wobec dzieci i młodzieży zachowującej się 

agresywnie/ stwarzającej zagrożenie. Takie sprawy są i powinny być zgłaszane na 

policję i podlegają odpowiednim procedurom.  

● procedury postępowania szkoły wobec dzieci z orzeczeniami oraz opiniami. W trakcie 

omawiania zostało wyjaśnione, że opinia jest zaleceniem bardziej dla rodzica a 

orzeczenie dla szkoły.  



● wolontariat w związku z nieobecnością Pani Kalinowskiej przejęła Pani Dziupińska 

(nauczycielka geografii), która to będzie sukcesywnie weryfikować listy wspólnie z 

wychowawcami, żeby wszystkie godziny wolontariatu zostały prawidłowo przypisane. 

● Ze strony grona pedagogicznego zaproponowano stworzenie w bud B miejsc dla uczniów, 

w których będą mogli się wyciszyć lub pozbyć nagromadzonej agresji.  

 

Całość spotkania podsumowano podkreśleniem zasadności spotkania oraz wyrażono 

potrzebę prowadzenia konstruktywnej dyskusji opartej o wzajemny szacunek. Kolejne 

spotkanie planowane jest na wrzesień 2022.  

 

4. Omówienie sposobu korzystanie z telefonów przez uczniów. 

Ze względu na nadużywanie korzystania z telefonów komórkowych w szkole oraz po 

przypadkach rażącego zachowania z wykorzystaniem telefonów głosuje się uchwałę 

czasowego zawieszenia możliwości korzystania z ww. urządzeń na terenie budynku B do 30 

września 2022. 

 

Uchwała nr. 1 w sprawie zakazu używania telefonów w Szkole 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego na 

zebraniu w dniu 2 czerwca 2022 uchwaliła poprzez głosowanie czasowy zakaz używania 

telefonów do dnia 30 września 2022, z wyłączeniem dydaktyki na cele lekcyjne za wskazaniem 

i pozwoleniem nauczyciela prowadzącego lekcję. 

Głosowanie: 

Za – 31 

Przeciw – 2 

Wstrzymało się – 3 

 

5. Zakupy dodatkowego wyposażenia dla uczniów w budynku B 

 

Uchwała nr. 2 w sprawie zakupu „piłkarzyków” dla uczniów 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego na 

zebraniu w dniu 2 czerwca 2022 uchwaliła poprzez głosowanie zakup stołów z piłkarzykami 

do korzystania podczas przerw przez uczniów do Budynku B. 

Głosowanie: 

Za – 36 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

 



6. Stołówka szkolna - zasady funkcjonowania 

 

Uchwała nr. 3 w sprawie utrzymania współpracy z obecnymi firmami cateringowymi 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego na 

zebraniu w dniu 2 czerwca 2022 uchwaliła poprzez głosowanie podtrzymanie współpracy z 

obecnymi firmami cateringowymi. 

Głosowanie: 

Za – 33 

Przeciw – 1 

Wstrzymało się – 2 

 

7. Zakup pomocy dydaktycznych  

 

Uchwała nr. 4 w sprawie zakupu pomocy dydaktycznych dla klas 7 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego na 

zebraniu w dniu 2 czerwca 2022 uchwaliła poprzez głosowanie zakup pomocy dydaktycznych 

dla klas 7 pod nazwą „Czytanie ze zrozumieniem – wybór tekstów dla klas 7”. 

Głosowanie: 

Za – 36 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

 

8. Inwestycja finansowana ze środków Rady Rodziców 

W związku z głosowaniem podczas poprzedniego zebrania Rady Rodziców zebrane zostały 

oferty firm montujących folie na oknach. Powołany do tego celu zespół przeanalizował 

szczegółowo otrzymane oferty i na dzisiejszym zebraniu zostały przedstawione rekomendacje 

co do wyboru konkretnej firmy, najkorzystniejszej w opinii Rady Rodziców. 

 

Uchwała nr. 5 w sprawie zakupu folii okiennej wraz z montażem 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego na 

zebraniu w dniu 2 czerwca 2022 uchwaliła poprzez głosowanie zakup folii wraz z montażem 

w oknach, w związku z silnym nasłonecznieniem. Kwota zleconych prac wynosi 107 630 

złotych. Jednocześnie Rada Rodziców zobowiązuje się do odłożenia części środków 

finansowych na realizację analogicznych prac w budynku B w najbliższym możliwym 

momencie (tj. po zakończeniu remontów, upływie gwarancji na okna, nie wcześniej niż we 

wrześniu 2023). 

Głosowanie: 



Za – 36 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

 

 

9. Inne tematy w tym zgłoszone przez klasy 

a. Szatnie klas 1-3, w których dzieci gubią swoje rzeczy. Padła propozycja o 

pilnowanie przez Panie woźne szatni. Nie jest to jednak możliwe ze względu na za 

małą liczbę etatów i cięcia w kolejnym roku szkolnym. 

b. Dzieci z Ukrainy uciekające przed wojną, a posiadające potrzebę konsultacji 

psychologicznej – można zarekomendować skorzystanie z poradni na 

Koncertowej, tj. Poradnia nr 18, albowiem świadczy ona wsparcie psychologiczne 

poprzez wykwalifikowaną kadrę mówiącą w jęz. ukraińskim. 

 

10.        Poszukiwany SKARBNIK RADY RODZICÓW do zastąpienia Kasi Małeckiej. 

Poszukuje się odpowiedzialnej osoby, która w przyszłym roku wdroży się z pomocą Kasi w 

pracę Skarbnika Rady Rodziców. Oczekuje się by był to przedstawiciel klasy 1-3. Zgłoszenia 

chętnych przyjmowane są do piątku 3.06 do końca dnia. W sobotę 4.06 przewodniczący Rady 

Rodziców Robert Wojciechowski dokona osobistej nominacji nowego Skarbnika. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 


