
PROTOKÓŁ 

z zebrania Rady Rodziców przy SP Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego w dniu 13.10.2022 roku. 

 

Przyjęty porządek obrad:  

1. Otwarcie zebrania godzina 18:30, 

2. Spotkanie informacyjne z Dyrektor Szkoły – 30 min, 

3. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum (w formie zdalnej - zdolności zebrania Rady 
Rodziców do podejmowania uchwał) - 10 min, 

4. Inne tematy – 60 min, 

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

6. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców (około godziny 20:15). 

Ad 1.  

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski otworzył zebranie o godzinie 18.30.  

Ad 2.  

W spotkaniu wzięła udział Pani Dyrektor Małgorzata Antonowicz.  

Poruszono następujące tematy: 

1. Warsztaty w czasie trwania lekcji – mogą się odbyć tylko bezpłatne. Odpłatne zajęcia, warsztaty 
mogą zostać zorganizowane dopiero po lekcjach, na zasadach komercyjnych z koniecznością 
odpłatnego wynajmu sali, wynika to z przepisów miejskich. 

2. Agresja wśród uczniów - dyskusja na temat procedur, ewentualnej współpracy na linii rodzice-
szkoła-poradnia, wakaty nauczycieli wspomagających. Zaobserwowano wzrost poziomu agresji 
wśród uczniów na przestrzeni ostatnich lat. 

3. Możliwość wyjścia do toalety w trakcie trwania lekcji – są procedury, dziecko może wychodzić. Za 
dziecko w trakcie trwania lekcji odpowiedzialność ponosi nauczyciel. 

4. „Ogarnij Inżynierię” program dla klas IV – do nauczycieli należy decyzja czy weźmie udział w 
programie. Może się zdarzyć, że tylko część klas uczestniczy. 

5. Źródełka w budynku A – wg informacji p. dyrektor powinny już działać. 
6. Ocenianie – niektórzy nauczyciele stosują punktację uniemożliwiającą otrzymanie dobrej oceny. 
7. Prośba od rodziców, aby nauczyciele na sprawdzianach dodali informację, jaką maksymalną liczbę 

punktów można dostać za poszczególne zadania. 
8. Komunikacja – brak odpowiedzi, od niektórych nauczycieli na wiadomości przez Librus. 
9. Wychowawcy – zdarza się że rezygnują z prowadzenia klasy, często nie z powodu klasy (dzieci), 

a przez roszczeniowych rodziców. 
10. Karne kartkówki – niektórzy nauczyciele jako formę kary przeprowadzają kartkówki 

(odpowiedzialność zbiorowa) . Prośba o zaprzestanie tej praktyki. 
11. Toalety dziewcząt w bud. B – połamane deski, najprawdopodobniej od stawania na nich. Zostaną 

zdjęte górne klapy. 
12. Toalety w bud. A – dzieci zapychają papierem toaletowym odpływy w umywalkach. 
13. Stołówka szkolna – miały się odbywać odgórne przetargi na ajentów, na razie bez zmian jeśli 

chodzi o przepisy w tym temacie. 
14. Budynek B – pod Poradnią będzie znajdowała się część przedszkola specjalnego (rozwiązanie 

tymczasowe na czas remontu przedszkola, do sierpnia 2023).  
15. Sala szermiercza – jest już po remoncie, możliwa do użytkowania, obecnie nie ma już problemów 

z wentylacją ani uciążliwym zapachem. 
16. Szatnie bud B – brak odpowiedniej ilości przebieralni, częściowo spowodowane zabraniem 

pomieszczeń przez przeniesione przedszkole. Zdarza się kumulacja klas w niektórych godzinach 
W-Fu. 

17. Spotkanie dyrekcja-rodzice-nauczyciele. Termin spotkanie zaproponowano na 16 listopada 2022. 
Temat do ustalenia, do zaproponowania przez Radę Rodziców. Dyskusja na temat 
oceniania/klasyfikowania zasugerowana bliżej końca roku szkolnego (na wiosnę). 



18. Ocenianie kształtujące – program który pani dyrektor chce wdrożyć w szkole, jest to proces, 
wprowadzenie zmian potrwa około dwóch lat. 

19. Korzystanie z telefonów w budynku B – temat nadal otwarty. 
20. Regulamin wolontariatu – zmiana ustalonego w ubiegłym roku regulaminu - w klasach 4-8 to 

wychowawca klasy jest jednocześnie jej koordynatorem. Regulamin został umieszczony na stronie 
szkoły. 

21. Bal 8-klasistów – rodzice klas 8 muszą zgłosić dyrekcji chęć zorganizowania balu, wtedy dyrektor 
wyznacza osobę odpowiedzialną z ramienia szkoły do kontaktu z rodzicami. 

22. Tabletki jodku potasu – szkoła posiada na ten moment 5 tysięcy tabletek, zgłoszono 
zapotrzebowanie na większą ilość. Dzieci do 13 r.ż. nie mogą samodzielnie odebrać tabletek. 

Ad. 3.  

Quorum zostało stwierdzone i wyniosło 44 osób na 60.  

Ad. 4.  

Inne tematy: 

1. Program profilaktyczno-wychowawczy – zostanie przegłosowany podczas następnego Zebrania RR, 
do niedzieli 16 października można zgłaszać swoje uwagi do dokumentu. 

2. Dyskusja w kwestii tematu oraz formy spotkania z dyrekcją i nauczycielami zaplanowanego na 16 
listopada 2022.   

Ad. 5.  

Następne zebranie Rady Rodziców odbędzie się w formie stacjonarnej i jest ustalone na 7 listopada 
2022.  

Ad. 6.  

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski zamknął zebranie Rady Rodziców o godzinie 
21:20. 


