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PROTOKÓŁ 

 

z zebrania Rady Rodziców przy SP Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego w dniu  01.12.2021 roku. 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie zebrania godzina 18.30, 

2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum - 10 min, 

3. Omówienie bieżącej sytuacji związanej z COVID – 20 min, 

4. Wolontariat – 10 min, 

5. konkursy i inne aktywności wspierające i dla Uczniów + może jednak EKOMOL – 20 min, 

6. Inne tematy – 30 min, 

7. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania Rady Rodziców – 5 min, 

8. Zamkniecie zebrania Rady Rodziców (około godziny 20.55). 

 

Ad 1. 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski otworzył zebranie o godzinie 18.30. 

 

Ad 2. 

W zebraniu wzięło udział 30 osób na 64. 

 

Ad. 3. 

W związku ze stanem pandemii, w ostatnim czasie wszystkie klasy 1-3 przebywały na kwarantannie i uczestniczyły w zajęciach 

szkolnych wyłącznie online, aktualnie sytuacja się poprawia. W klasach 4-8 w/w sytuacja o tyle jest trudniejsza, że dotyka 

większej ilości nauczycieli, a tym samym uczniów (w związku z tym, że nauczyciele mają zajęcia z większą ilością klas, a zatem 

wzrasta liczba kontaktów mogących skutkować przenoszeniem wirusa = zachorowania/nałożenie kwarantanny). Na powyższą 

sytuację negatywny wpływ ma też trudna współpraca z SANEPIDEM, a także fakt, że część rodziców nie zgłasza do szkoły 

przypadków, kiedy dzieci mają pozytywny wynik. Ponadto zdarzają się przypadki, że część takich dzieci uczęszcza na lekcje 

(bez komentarza). Szkoła nie przewiduje możliwości aby w przypadku wystąpienia kwarantanny zajęcia były jednak stacjonarne 

tj. uczniowie niepodlegający kwarantannie (zaszczepieni) uczęszczali na lekcje w szkole a pozostali dołączali online. Nie jest to 

możliwe m.in. z uwagi na kwestie logistyczne jak i decyzję Rady Pedagogicznej w tym zakresie. Wg ostatnich informacji ok 26 

nauczycieli z budynku B a także ok 26 z budynku A przebywa na zwolnieniu, ponadto duża ilość nauczycieli przebywa na urlopach 

"na żądanie" - to jest jedna z głównych przyczyn obecnej organizacji pracy szkoły (a więc wielu lekcji, które są odwołane bądź 

zastępstw). Sytuacja kadrowa w szkole jest coraz trudniejsza, część nauczycieli złożyła wypowiedzenia (w tym nauczyciele 

wspomagający). Ponadto w związku z prowadzonymi zmianami legislacyjnymi, które dotyczą nauczycieli możliwe jest ryzyko 

strajku. 

 

Ad. 4. 

Dyrekcja odniosła się do przedstawionej propozycji zmian w regulaminie Wolontariatu, RR finalnie uznała, że najważniejsze cele 

zostały osiągnięte, tym samym Dyrekcja zostanie poproszona o ogłoszenie regulaminu aby mógł zacząć obowiązywać. 

 

Ad. 5 

Pojawiła się szansa na ponowne uruchomienie projektu EKOMOL, z pozyskanych informacji wynika, że zostały uruchomione 2 

skupy materiałów podlegających recyklingowi - temat zostanie zbadany tj. czy możliwe jest podjęcie współpracy i reaktywowanie 

akcji. 

 

Ad. 6 

Inne tematy poruszone na zebraniu; 

1. W dalszym ciągu nie ma konkretnych informacji nt. próbnego testu dla ósmoklasistów. Kwestie balu ósmoklasistów 

rodzice z ósmych klas powinni omówić w sowim gronie, tak aby wypracować możliwe rozwiązania. 
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2. Szkoła w sposób niejednolity podchodzi do kwestii wycieczek, wszystko zależy od nauczyciela i jego zaangażowania. 

3. Rodzice starszych klas zwracają uwagę na bardzo dużą ilość sprawdzianów jaka jest organizowana przez nauczycieli 

w związku ze zbliżającym się czasem wystawiania ocen na I semestr. 

4. Przebudowa budynku szkoły będzie kontynuowana, a ponadto przekazano, że w ciągu najbliższych 2 lat będą 

realizowane kolejne prace. 

5. Poruszono kwestię używania tel. komórkowych w szkole - wymagane jest aby uczniowie przypomnieli sobie zasady 

regulaminu, które sami opracowywali, poza tym każdy z rodziców powinien samodzielnie ocenić w jakim zakresie chce 

umożliwić dziecku korzystanie z tel. 

6. mLegitymacja (elektroniczna legitymacja), w chwili obecnej nie jest możliwe korzystanie z dokumentu w postaci 

elektronicznej, uruchomione narzędzie pozwala korzystać wyłącznie pełnoletnim uczniom (pominięta jest też kwestia 

uczniów nie posiadających polskiego obywatelstwa). 

7. Na zebraniu poruszono także kwestię planowane szkolenia z zakresu efektywnej nauki - temat wymaga reaktywacji. 

8. Kwestia kiermaszu pozostaje otwarta, należy ją zweryfikować w klasach (poznać stanowisko rodziców). 

 

Ad. 7 

Termin następnego zebrania Rady Rodziców został wstępnie ustalony na 19 stycznia 2022 r. 

 

Ad. 8 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski zamknął zebranie Rady Rodziców o godzinie 20.50 

 


