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PROTOKÓŁ 
 

zebrania Rady Rodziców przy SP Nr 340 w Warszawie,  
przeprowadzonego w dniu  07.11.2022 roku. 

 

Przyjęty porządek obrad: 
 

 

1) Otwarcie zebrania godzina 18:30, 

2) Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum - 10 min, 
3) Zmiany w Prezydium Rady Rodziców (odwołanie i udzielenie absolutorium 

oraz powołanie nowego członka) - 10 min 

4) Omówienie i przegłosowanie Programu profilaktyczno- wychowawczego - 15 
min 

5) Omówienie tematów zgłoszonych: - 60 min 
a) Pogrupowanie tematów na spotkanie z Nauczycielami na dzień 16.11.2022 

oraz przygotowanie propozycji przebiegu rozmowy i celów do osiągnięcia. 

b) Wybór osoby prowadzącej spotkanie z nauczycielami 
c) Omówienie ‘dobrych praktyk’ w funkcjonowaniu Rady Rodziców - w tym 

funkcjonowania wspólnej grupy mailowej 
d) Pomysły na aktywizację działań Rady Rodziców - wstępna dyskusja 

2. Inne tematy – 20 min, 

3. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców (około godziny 20:25). 

 

Ad 1. 
Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski otworzył zebranie 

o godzinie 18.30. 
 

Ad. 2. 
Quorum zostało stwierdzone i wyniosło 37 osób na 60. 

 

Ad. 3. 
Zmiany w Prezydium Rady Rodziców.  
Głosowanie za odwołaniem Magdaleny Janik z Prezydium Rady Rodziców  
  

Za - 37 
Przeciw -0  
Wstrzymujących się - 0 

 

Głosowanie za udzieleniem absolutorium za działalność w Prezydium RR dla 
Magdaleny Janik od 1 września 2022 do 7 listopada 2022 

 

Za - 37 
Przeciw -0  
Wstrzymujących się – 0 

 

Do Prezydium Rady Rodziców zaproponowano Małgorzatę Michalczyk (rodzica z 
klasy 1c). Głosowanie za wyborem Małgorzaty Michalczyk do Prezydium Rady 

Rodziców 
 

 Za - 37 
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Przeciw - -0  
Wstrzymujących się – 0 

 

Ad. 4  
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława 

Molskiego uchwala program wychowawczo-profilaktyczny (dokument w załączeniu 
do uchwały z zaznaczonymi zmianami) na rok 2022/2023. Rada Rodziców 

akceptuje cele, zadania i formy realizacji szkolnego programu wychowawczo-
profilaktycznego. 

 W miarę naszych możliwości będziemy wspierali Radę Pedagogiczną i 
Dyrekcję Szkoły w realizacji przyjętego programu. 

Rada Rodziców SP nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego 

uchwala program wychowawczo -profilaktyczny na rok szkolny 2022/23 
 

Za 36 
Przeciw 0 
Wstrzymujących się 1 
  
 Podczas dyskusji nad programem, padło pytanie jak program przekłada się 

na pracę nauczycieli np. w kontekście wartości. My jako rodzice uzgadniamy z 

nauczycielami, według jakich wartości chcemy aby nasze dzieci były 
wychowywane, program wskazuje kierunki i narzędzia jakie mogą być użyte. 

Zadaniem programu profilaktyczno-wychowawczego jest wypełnienie wszelkich 
potrzeb dzieci, założenia programu powinny być wdrażane przez nauczycieli, a 
rodzice powinni kontrolować wdrożenie programu.  

Poszukiwana jest chętna osoba-przedstawiciel rodziców do przepracowania 
obecnego programu i zgłoszenia potencjalnych uwag. 

Program profilaktyczno-wychowawczy SP. 340 wraz ze Statutem SP. 340 
zostanie dołączony do strony internetowej Rady Rodziców.  

Wraz z protokołem z zebrania przedstawiciele RR otrzymają program 

profilaktyczno-wychowawczy, tak aby mogli rozesłać dokumenty do klas.  
 

Ad. 5 
     Tematy zgłoszone na zebranie RR; 
 

a. Pogrupowanie tematów zgłoszonych na zebranie z Nauczycielami. 
Pytania przesłane przez przedstawicieli klas zostały pogrupowane wg głównych 
wątków; 

• Jak Nauczyciele chcą motywować dzieci, jakie metody motywacji stosują i 
jakie mają problemy z motywacją dzieci  

• Jak my rodzice postrzegamy motywowanie dzieci 
• W jaki sposób uzyskać synergię ze współpracy Rodzice-Nauczyciele 

• Co my jako rodzice możemy zrobić aby wesprzeć motywowanie dzieci? 
b. Wybór osoby prowadzącej,  
           P. Dyrektor Małgorzata Antonowicz  

 

c. Omówienie dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania RR 
    Wspólna grupa mailingowa- jako przedstawiciele klas podpisujemy formularz 

zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych wyłącznie do celów 
związanych z funkcjonowaniem szkoły. Szkoła zarządza naszymi adresami 
mailowymi i jest zobowiązana przepisami RODO, w związku z tym nie 

przesyłamy ofert odpłatnych zajęć na wspólna grupę mailingową.  
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 d. Pomysły na aktywizację Rady Rodziców - wstępna dyskusja 
 

 Stołówka - Rada Rodziców otrzymała kilka zgłoszeń dotyczących jakości 
serwowanych obiadów stołówka bud. A. Każdy rodzic może bez zapowiedzi 

skontrolować jakość serwowanych posiłków w stołówce w bud. A i zachęcamy do 
skorzystanie z takiej możliwości.  
 

 Ad. 6 
 Inne tematy; 
 

 Głosowanie za odbywaniem spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23 w 

trybie    
 online  
Za - 37 
Przeciw - -0  
Wstrzymujących się – 0 

 

Ważna informacja dotycząca uczniów klas ósmych; do 15 listopada należy 
dostarczyć  wychowawcom klas, orzeczenia mające wpływ na zdawalność 
egzaminów  

 

Ad. 7 
Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski zamknął zebranie Rady 

Rodziców o godzinie 21.30  
 


