
 

 

1 

 

Protokół nr 2/2021/2022 

z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 385 w 

Warszawie 

z dnia 14.10.2021 roku, godz. 19.00 

 

W dniu 14 października 2021 roku w Szkole Podstawowej nr 385, ul. Klimatyczna 1, 

Warszawa – Wesoła odbyło się posiedzenie Rady Rodziców (RR). Posiedzenie miało 

charakter organizacyjny, zwołane zgodnie z ustalonym harmonogramem posiedzeń Rady 

Rodziców. 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie przybyłych. 

2. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 1 z dn. 22.09.2021 r. 

3. Przypomnienie o zasadach obowiązujących w gronie RR oraz informacja o  przepisach 

RODO. Wypełnienie formularzy RODO. 

4. Omówienie głosowań internetowych. 

5. Omówienie wydarzeń związanych Dniem Edukacji Narodowej 

6. Ulotka RR 

7. Ślubowanie klas pierwszych – dyplomy 

8. Plan pracy RR 

9. Oddanie głosu Skarbnikowi RR – wpłaty i preliminarz wydatków.  

10. Budżet uczniowski 

11. Sprawy różne 

12. Zamknięcie posiedzenia 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie przybyłych. 

Posiedzenie otworzyła i przewodniczyła mu Przewodnicząca RR – pani Aleksandra Cybula, 

przywitała wszystkich obecnych. Stwierdziła, że posiedzenie zostało zwołane zgodnie z 

Regulaminem i jest prawomocne – zebrało się i stwierdziła kworum. 

Skład obradującego gremium: 

1. Przewodnicząca – pani Aleksandra Cybula 

2. Ogólna liczba członków RR – 25 

3. Liczba obecnych członków RR –18 (jedna osoba tymczasowo reprezentuje 2 klasy) 

4. Liczba nieobecnych członków RR: 

 nieobecności usprawiedliwione: przed zebraniem 2 (2 klasy zgłosiły nieobecność: 1B, 2A,  -– 

nieobecność usprawiedliwiona) 

 nieobecności nieusprawiedliwione: 4 (przedstawiciele klas: 0A, 4C, 6B, 7B ). 

Załącznik nr 1 do protokołu: Lista obecności –  18 osób obecnych z 25 

Ad. 2. Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 1 z dn. 22.09.2021 r. 

Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 1 z dn. 22.09.2021 z 

poprzedniego zebrania. Nie wniesiono żadnych uwag, poprawek. Protokół został 

zatwierdzony (1 osoba wstrzymała się, 18 głosów za/19). 

Załącznik nr 2 do protokołu Uchwała nr 7/2021/2022 
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Ad. 3. Przypomnienie o zasadach obowiązujących w gronie RR oraz informacja o 

przepisach RODO. 

Przewodnicząca RR przypomniała o zasadach obowiązujących w RR oraz przepisach 

RODO. Członkowie RR nieobecni na wcześniejszych zebraniach podpisali deklaracje 

RODO. 

Ad. 4. Omówienie głosowań internetowych. 

W okresie pomiędzy zebraniami RR odbyły się trzy głosowania internetowe: 

 

Głosowanie nr 1: głosowanie zostało zakończone w dniu 29.09.2021r. o godz. 18:00. 

Głosowanie dotyczyło uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz 

Harmonogramu działań profilaktycznych na rok 2021/2022. Udział w głosowaniu 

internetowym wzięło 20 osób  (18 głosów za, 2 osoby wstrzymały się od głosu). 

Załącznik nr 3: Uchwała nr 8/2021/2022 w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz 

Harmonogramu działań profilaktycznych na rok 2021/2022. 

Głosowanie nr 2: głosowanie zostało zakończone w dniu 29.09.2021r. o godz. 13:00. 

Głosowanie dotyczyło decyzji Rady w sprawie sfinansowania upominków dla pracowników 

szkoły. Udział w głosowaniu internetowym wzięło 18 osób  (18 głosów za, nikt nie wniósł 

sprzeciwu). 

Załącznik nr 4: Uchwała nr 9/2021/2022 w sprawie sfinansowania upominków dla pracowników 

szkoły. 

Głosowanie nr 3: głosowanie zostało zakończone w dniu 05.10.2021r. o godz. 19:00. 

Głosowanie dotyczyło decyzji o sfinansowaniu domeny do strony internetowej RR. Udział w 

głosowaniu internetowym wzięło 15 osób  (14 głosów za, 1 osoba przeciw) Jedna osoba 

głosowała po terminie, zgodnie z zasadami głos nie został uznany. 

Załącznik nr 5: Uchwała nr 10/2021/2022 w sprawie sfinansowania domeny do strony internetowej. 

Ad. 5. Omówienie wydarzeń związanych z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. 

W dniach 12-13-14 października, obchodziliśmy w Szkole Święto Edukacji Narodowej. W  

związku z tym wydarzeniem:  

12 października 2021 odbyła się uroczysta Rada Pedagogiczna, na której Panie Dyrektor 

Małgorzata Szyszko i Kinga Sadlej wyczytały nagrodzone w gronie pedagogicznym osoby - 

nagroda Dyrektora szkoły – kolejno pogratulowano także osobom nagrodzonym przez 

Burmistrza Dzielnicy Wesoła. Radę Rodziców na tym spotkaniu reprezentowała Pani 

Przewodnicząca Rady Rodziców – Aleksandra Cybula, która złożyła serdeczne życzenia 

Nauczycielom i pedagogom na kolejny rok i podziękowała za trud i zaangażowanie we 

wspólne przygotowywanie dzieci do dorosłości.  

13 października odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów (patrz Ad.7)  

14 października odbyły się w szkole uroczyste akademie (ze względu na bezpieczeństwo 

uczniów), na jedną z uroczystości zostali zaproszeni przedstawiciele rodziców. Uroczystość 

poprowadziły Panie Wicedyrektor: Małgorzata Szyszko i Kinga Sadlej. Radę Rodziców 
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reprezentowali Pani Przewodnicząca Aleksandra Cybula, Pani Wice Przewodnicząca 

Renata Tyszkiewicz i Pani Skarbnik Monika Bronkau-Ługowska. Dzieci zaprezentowały 

wszystkim zaproszonym przygotowany wcześniej występ muzyczno-recytatorski, panowała 

atmosfera radości i podniosłości – wszyscy cieszyli się z możliwości ponownego spotkania w 

tak licznym gronie. W tym dniu wszyscy pracownicy szkoły otrzymali „słodkie 

podziękowania” w formie ręcznie pakowanych słoiczków z miodem i konfiturą z 

personalizowaną dedykacją. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Rada 

Rodziców uznała, że będzie to właściwsza forma niż we wcześniejszych latach kupowany 

przy tej okazji tort.  

Załącznik nr 6: zdjęcia zakupionych podarunków dla pracowników szkoły 

Ad. 6 Omówienie ulotki RR dotyczącej zakresu działania Rady Rodziców 

Przewodnicząca Rady pani Aleksandra Cybula zaprezentowała ulotkę informacyjną Rady 

Rodziców z prośbą o upowszechnianie wśród rodziców w obrębie poszczególnych klas. 

Ulotka zawiera podstawowe informacje dotyczące działań podejmowanych przez RR oraz 

informacje dotyczące zasilania funduszu Rady wraz z numerem rachunku oraz wysokością 

proponowanej składki. Ulotka pojawiła się także na stronie szkoły i na stronie Rady. 

Ad. 7. Ślubowanie klas pierwszych – dyplomy 

13 października o godz. 16:30 na terenie hali sportowej odbyła się uroczystość ślubowania 

klas pierwszych. Dzieci z radością uczestniczyły w uroczystości, dało się odczuć ogólną 

radość z powrotu do względnej normalności. Po części artystycznej i pasowaniu, 

pierwszoklasiści otrzymali tarcze z logo szkoły oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane  przez 

Radę Rodziców.  

Załącznik nr 7: dyplom dla pierwszoklasistów 

Ad. 8. Plan pracy Rady Rodziców na rok 2021/2022 

Przeczytano i omówiono poszczególne punkty propozycji Planu pracy Rady. Projekt będzie 

wymagał zatwierdzenia przez Radę Rodziców (w odrębnym głosowaniu). 

Załącznik nr 8:  Plan pracy RR na rok 2021/2022 – propozycja. 

Ad. 9. Prezentacja Skarbnika RR – wpłaty i preliminarz wydatków. 

Głos zabrała pani Skarbnik Monika Bronkau-Ługowska. Skarbnik RR poinformowała, że do 

dnia 14.10.2021r. na konto Rady Rodziców  wpłynęła kwota 3950zł. Większość wpłat miała 

charakter indywidualny, niektóre klasy zbierają środki za pośrednictwem skarbników 

klasowych. Pani Skarbnik zaprezentowała projekt Preliminarza wydatków Rady Rodziców 

zaplanowanych na rok szkolny 2021/2021 ze szczególnym uwzględnieniem pozycji, które 

uległy zmianie w porównaniu do roku ubiegłego. W celu optymalizacji wydatków tam gdzie to 

możliwe będą angażowane własne siły i zasoby. Przeprowadzono głosowanie w sprawie 

przyjęcia Preliminarza. Nie wniesiono żadnych uwag, poprawek. Preliminarz został 

zatwierdzony (18 głosów za/18, 1 osoba musiała wcześniej opuścić spotkanie). 

 

Załącznik nr 9: Uchwała nr 11/2021/2022 w sprawie zatwierdzenia Preliminarza wydatków Rady 
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Rodziców zaplanowanych na rok szkolny 2021/2022 

Ad. 10. Budżet uczniowski. 

 

Pani Przewodnicząca przypomniała jakie projekty wygrały w roku poprzednim (projekt: 

„Stwórzmy w Szkole Teatr”  oraz „Mrówki w szkole i doposażenie Pracowni Biologicznej”). 

Realizacja projektu teatralnego nie została sfinansowana ze środków rady Rodziców z wielu 

niezależnych przyczyn  dlatego zaproponowano, w miarę możliwości finansowych RR, 

kontynuację tego projektu w bieżącym roku szkolnym. 

Przeprowadzono głosowanie w sprawie „Budżetu Uczniowskiego” z proponowaną kwotą 

2000zł. Projekt został zatwierdzony (17 głosów za/17, 1 osoba musiała wcześniej opuścić 

spotkanie). 

Ponadto wyłoniono osoby koordynujące Budżet Uczniowski w roku 2021/2022: 

1. Pani Katarzyna Kwapińska – Przewodnicząca Zespołu 

2. Pani Monika Bronkau-Ługowska – Członek Zespołu 

3. Pani Aleksandra Cybula – Członek Zespołu 

Załącznik nr 10: Uchwała nr 12/2021/2022 w sprawie zatwierdzenia Budżetu Uczniowskiego Rady 

Rodziców na rok szkolny 2021/2022 

 

Zaproponowano zgłoszenie szkoły do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego – Fundacja Pole 

Dialogu. Realizacją zamierzenia ma się zając Przewodnicząca RR w porozumieniu z 

dyrekcją. 

Ad. 11. Sprawy różne. Uchwały, wnioski i decyzje. 

a) Przeprowadzono głosowanie w sprawie stworzenia grupy Rady Rodziców w aplikacji 
WhatsApp. Grupa będzie miała na celu szybką wymianę informacji pomiędzy 
członkami Rady. Projekt został zatwierdzony (18 głosów za/18, 1 osoba musiała 
wcześniej opuścić spotkanie). 

Załącznik nr 11: Uchwała nr 13/2021/2022 w sprawie stworzenia grupy wymiany informacji w 

aplikacji WhatsApp. 

b) Część z zakupionych tarcz szkolnych wymaga wymiany ze względu na problemy z 
ich przypięciem. Organizację wymiany wadliwych tarcz powierzono Skarbnikowi 
Rady. 

c) Zgłoszono potrzebę poprawy komunikacji w szkole ze względu na niezrealizowane  
w poprzednim roku wnioski o wyposażenie dzieci w tablety lub laptopy, wnioski 
zostały złożone ale nie otrzymano odpowiedzi. Prawdopodobną przyczyną były 
problemy techniczne – mail nie dotarł do adresata.  

d) Zgłoszono potrzebę wyodrębnienia koordynatora do spraw konkursów i olimpiad. 
Rodzice zauważyli, że muszą na własną rękę monitorować różne sprawy, brakuje 
przepływu informacji, czasem przez niedopatrzenia dzieci nie mogą uczestniczyć w 
wybranych przedsięwzięciach mimo dużej szansy na wygraną. 
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e) Rodzice i uczniowie widzą potrzebę stworzenia miejsca ciszy i relaksu w szkole. 
Przypomniano, że dzieci w obszarze edukacji wczesnoszkolnej funkcjonują w trybie 
bezdzwonkowym. Rodzice rozpatrują jakie mamy możliwości wsparcia dzieci z 
nadwrażliwością na bodźce dźwiękowe i jakie możliwości ma szkoła w obecnej 
sytuacji – niedobór przestrzeni, sytuacja epidemiologiczna) Zaproponowano 
słuchawki wyciszające – temat będzie badany i omawiany w przyszłości. 

f) Rodzice widzą potrzebę zmiany organizacji na szkolnej stołówce - dzieci stoją w 
kolejkach po jedzenie i spóźniają się na zajęcia lekcyjne. Skierowano zapytanie do 
Dyrekcji Szkoły o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. 

g) Zwrócono uwagę, że przy zasadach obowiązujących uczniów stosowne by było 
gdyby nauczyciele również ograniczyli czas korzystania z telefonów w szkole – dając 
dobry przykład uczniom. 

h) W związku z rezygnacją ze stanowiska Sekretarza Rady Rodziców pani Marty 
Jastrzębskiej przeprowadzono głosowanie w sprawie wyboru nowego Sekretarza. Na 
miejsce ustępującego Sekretarza wybrano Panią Małgorzatę Goliszek, 
reprezentującą klasę 8C (17 głosów za/18, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 2 osoby 
musiały wcześniej opuścić spotkanie z czego 1 osoba upoważniła przedstawiciela 
innej klasy do głosowania). 

Załącznik nr 12: Uchwała nr 14/2021/2022 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Rodziców. 

Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia. 

Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca RR podziękowała jego uczestnikom za 

aktywny udział, prosząc o współpracę oraz przekazanie zasadniczych ustaleń rodzicom. 

Na tym posiedzenie Rady Rodziców i niniejszy protokół zakończono. 

Załączniki do protokołu: 

1. Lista obecności. 

2. Uchwała nr 7/2021/2022 (o przyjęciu Protokołu nr 1/2021/2022). 

3. Uchwała nr 8/2021/2022 w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz 

 Harmonogramu działań profilaktycznych na rok 2021/2022. 

4. Uchwała nr 9/2021/2022 w sprawie sfinansowania upominków dla pracowników szkoły. 

5. Uchwała nr 10/2021/2022 w sprawie sfinansowania domeny do strony internetowej. 

6. Zdjęcia zakupionych podarunków dla pracowników szkoły. 

7. Dyplom dla pierwszoklasistów. 

8. Plan pracy RR na rok 2021/2022 – propozycja. 

9. Uchwała nr 11/2021/2022 w sprawie zatwierdzenia Preliminarza wydatków Rady  Rodziców 

zaplanowanych na rok szkolny 2021/2022. 

10. Uchwała nr 12/2021/2022 w sprawie zatwierdzenia Budżetu Uczniowskiego Rady 

 Rodziców na rok szkolny 2021/2022. 

11. Uchwała nr 13/2021/2022 w sprawie stworzenia grupy wymiany informacji w aplikacji 

 WhatsApp. 

12. Uchwała nr 14/2021/2022 w sprawie wyboru Sekretarza Rady Rodziców. 

Protokół zawiera 5 stron. 

 Protokołowała: Marta Jastrzębska                             Przewodnicząca Rady Rodziców 

      Aleksandra Cybula 

 

………………...…………………….....                         ………...……..………………………….... 

(podpis)*                                                                                (podpis)* 
* Podpisy zostały złożone na oryginale protokołu, który znajduje się w dokumentacji Rady Rodziców. 


