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PROTOKÓŁ 

z zebrania Rady Rodziców przy SP Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego w dniu 12.12.2022 roku. 

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania godzina 19:00; 

2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum (w formie zdalnej - zdolności zebrania Rady Rodziców do 

podejmowania uchwał) - 10 min; 

3. Regulamin używania telefonów w Budynku B omówienie i stosowne uchwały - 30 min; 

4. Wycieczki szkolne omówienie problemów - 20 min; 

5. Inne tematy – 20 min; 

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

 

Ad 1. 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski otworzył zebranie o godzinie 19.00. 

 

Ad. 2. 

Quorum zostało stwierdzone i wyniosło 32 osoby na 60. 

 

Ad. 3. 

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

12 grudnia 2022 roku zgodnie ze swoją uchwałą z dnia 2 czerwca 2022 roku o czasowym zakazie używania 

telefonów komórkowych z wyłączeniem dydaktyki na cele lekcyjne ze wskazaniem i pozwoleniem nauczyciela 

prowadzącego lekcję, przypomina że proponowany zakaz przestał obowiązywać w ostatnim dniu września 2022 

roku.  

Jednocześnie Rada Rodziców jednoznacznie sprzeciwia się wprowadzeniu proponowanego regulaminu. 

Jesteśmy za pozostawieniem obecnych zapisów w Statucie Szkoły przy jednoczesnym dawaniu możliwości innych 

gier i zabaw w czasie wolnym  w szkole. Rekomendujemy także w ramach godzin wychowawczych wprowadzenie 

cyklicznych zajęć edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z mediów  społecznościowych oraz telefonów 

komórkowych.  

 

 Głosowanie za odrzuceniem zaproponowanego regulaminu używania telefonów komórkowych. 

 

Za - 32 

Przeciw - 0  

Wstrzymujących się – 0 

 

Ad. 4. 

Zgodnie z decyzją dyrekcji nie ma możliwości wyjazdu na wycieczki dłuższe niż jeden dzień. Rada Rodziców 

wystąpi do P. Dyrektor w sprawie zorganizowania trójstronnego spotkania dyrekcja - grono pedagogiczne - rodzice, 

w sprawie wycieczek i ich pozytywnych aspektów w procesie edukacji i integracji dzieci. Prośba o uczestnictwo w 

spotkaniu rodziców z młodszych klas. 
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 Ad. 5 

Inne tematy: 

Strefa ciszy bud.A 

W strefie ciszy nie jest ciszej i spokojniej niż na korytarzu, zniknęły pufy, prośba od rodziców o poruszenie tego 

tematu z dyrekcją, żeby w bud.A dzieci też miały miejsce, gdzie się mogą wyciszyć. 

 

Giną rzeczy 

Kurtki, buty w szatni w bud. A, padła propozycja zamontowania szafek na kurtki. W szatniach jest monitoring, jeśli 

pojawia się problem ze znikaniem ubrań, trzeba to zgłosić wychowawcy. Wychowawca może wystąpić do P. 

Dyrektor o przejrzenie monitoringu, podając dzień i godzinę wystąpienia zdarzenia. 

 

Przychodzenie do szkoły chorych dzieci 

Problem zgłoszony przez klasę 5-dzieci chore przychodzą do szkoły tylko na sprawdziany, zarażając w ten sposób 

dzieci zdrowe -temat jest już zgłoszony do P. Dyrektor. 

 

Ocenianie i klasówki 

Nawarstwienie ilości kartkówek i klasówek, obciążenie dzieci, poprawy trudniejsze od pierwotnego sprawdzianu, 

dzieci są informowane, że istnieje tylko jedna poprawa, pomimo że jest możliwość większej ilości popraw, 

 

Sala szermiercza 

Otwarcie planowane na koniec maja, ale projekt nie obejmuje wyciszenia sali, zgłoszone zostały pytania od 

rodziców, jak wygląda proces nadzoru budowlanego  

z urzędu nad wykonywaniem prac przy obecnych warunkach pogodowych. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski zamknął zebranie Rady Rodziców o godzinie 21.45 

 

 


