
1 
 

PROTOKÓŁ 

 

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

w dniu  19.01.2022 roku. 

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania Rady Rodziców godzina 18.30 

2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum  

3. Wymiana bieżących uwag na temat funkcjonowania szkoły 

4. Inne tematy  

5. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania Rady Rodziców 

6. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców  

 

Ad 1. 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski otworzył zebranie w formie zdalnej o godzinie 18.30. 

 

Ad 2. 

W zebraniu wzięły udział 43 osoby na 64. 

 

Ad. 3. 

Pytania przesłane przez rodziców przed zebraniem zostały przekazane do P. Dyrektor, część z nich jest do dalszej 

korespondencji, wracają tematy poszczególnych nauczycieli dotyczące poziomu nauczania oraz sposobu komunikacji 

nowych nauczycieli z uczniami. 

 

Kilku nauczycieli klas 0-3 zadeklarowało odejście z pracy, sytuacja ta jest spowodowana zarówno problemem 

komunikacji rodziców z nauczycielami, jak i nadchodzącą reformą, zapowiadającą podnoszenie pensum czyli 

zwiększenie godzin do pensji oraz np. zaostrzenie kar dla nauczycieli. Omawiana była sytuacja związana z odejściem z 

pracy jednej z nauczycielek klas 0. Padła propozycja aby reprezentant Rady Rodziców spróbował pomóc w 

rozwiązywaniu problemów komunikacji rodziców z nauczycielami. W takiej sytuacji podmiotem upoważnionym do 

rozwiązania problemu jest szkoła, przedstawiciele Rady Rodziców nie będą dopuszczeni do rozwiązywania tego typu 

problemów. Ważne jest aby relacje rodziców z nauczycielami  opierały się na partnerstwie i otwartości.  

 

Statut SP. 340  dostępny jest na stronie BIP, można wejść przez stronę internetową szkoły (uwaga szkoła ma nowy adres 

www  https://sp340.ursynow.warszawa.pl/) klikając na ikonkę BIP na stronie głównej, a następnie „Statut prawny”. 

 
Sytuacja Covidowa - nauka hybrydowa w klasie nie wchodzi w grę, jeśli decyzją Sanepidu wprowadza się nauczanie 

zdalne, cała klasa przechodzi na nauczanie zdalne.  

 

Ad. 4 

Inne tematy poruszone  na zebraniu: 

1. Zajęcia dodatkowe w szkole - judo, zajęcia wrócą dopiero po zniesieniu obostrzeń sanitarnych naniesionych na 

szkołę 

 

2. Czas trwania lekcji online 30min - nie mamy na to wpływu, takie są wytyczne Ministerstwa. 

 

3. W połowie stycznia na portalu Obywatele Ursynowa pojawiły się opisy grup pijanych 14-15 latków, które to grupy 

w okolicach, Alei Kasztanowej, Jeżewskiego i Przy Bażantarni zachowują się głośno, wyskakują na ulicę, niszczą 

śmietniki itd. Prośba od Roberta Wojciechowskiego o wysłanie maila z opisem zdarzeń w celu złożenia interpelacji 

w Urzędzie. 

https://sp340.ursynow.warszawa.pl/
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4. Po spotkaniu z Panem dzielnicowym w październiku 2021, policjanci upomnieli po raz kolejny, mężczyznę 

zaczepiającego dzieci w parku. Na razie ta osoba nie była zaobserwowana jako aktywna, nadal sprawę trzeba 

obserwować  i zgłaszać. 

 

5. Bal 8 klas wstępnie zaplanowany na czerwiec, na razie 5 klas odpowiedziało na maila z propozycją balu i terminu, 

rozpoczęcie organizacji marzec 2022  

 

6. Egzaminy próbne 8-klas – przewidziane są po 2 egzaminy próbne z każdego przedmiotu, pierwsze wewnętrzne 

szkolne, potem  w marcu CKE. W poprzednim roku z powodu pandemii 40% uczniów  nie otrzymało wyników z 

egzaminu wewnętrznego w odpowiednim czasie, dlatego ważne jest aby pilnować wyników i walidacji, żeby 

uczniowie mogli zapoznać się z obszarami do poprawy. 

 

7. Remont szkoły – w lutym prawdopodobnie przeniesie się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna do części 

budynku B, remont potrwa do 2023, przeznaczone jest 11 mln zł na remont budynku B i dodatkowo ponad 4 mln 

zł na halę szermierczą do 2023. Liczba uczniów w naszej szkole spadła poniżej 1500, jeśli spadnie poniżej 1200, 

to wszystkie klasy zostaną przeniesione do budynku A. 

 

8. Dyżury nauczycielskie mogą odbywać się online, dlatego osoby które chcą skontaktować się z konkretnym 

nauczycielem powinny skontaktować się Librusem i zapisać się na rozmowę z nauczycielem. 

 

9. Zajęcia dodatkowe, które zakończyły się w grudniu 2021 nie będą  przedłużone z powodu braków budżetowych. 

 

10. Karta rowerowa - egzamin jest zaplanowany na czerwiec, trzeba  przypilnować terminu, tak aby egzamin odbył się 

przed zakończeniem  roku szkolnego, w tym celu należy napisać wspólne pismo do Pani Dyrektor z prośbą o 

przyspieszenie terminu (klasy 4). 

 

Ad. 5 

Kolejne robocze spotkanie Rady Rodziców zostało wstępnie ustalone na I połowę marca 2022 r.  

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski zamknął zebranie Rady Rodziców o godz. 20.30  

 

 


