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Protokół nr 4/2021/2022 

z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 385  

w Warszawie 

z dnia 17.03.2022 roku, godz. 18.30 

 

W dniu 17 marca 2022 roku w formie zdalnej 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. Przypomnienie o zasadach obowiązujących w gronie RR oraz informacja o przepisach 

RODO. Wypełnienie formularzy RODO – nowa osoba – przedstawiciel klasy 5a. 

3. Omówienie dotychczasowych działań RR. 

4. Omówienie wydarzeń i inicjatyw planowanych przez szkołę. - raport od Dyrekcji. 

5. Omówienie działań związanych ze zbiórkami na rzecz Ukrainy – Pani Skarbnik. 

6. Raport ze wsparcia konkursu „ Mam talent”. 

7. Plan działań – koordynacja zbiórek. 

8. Oddanie głosu Skarbnikowi RR – wpłaty i podsumowanie wpływów.  

9. Budżet uczniowski – informacja i decyzja o zawieszeniu działań. Głosowanie 

10. Informacja w  sprawie korekty zapisu w Regulaminie Rady Rodziców w związku                     

z posiedzeniami roboczymi. 

11. Sprawy różne - otwarte wnioski. 

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 –20 

4. Liczba nieobecnych członków RR: 

nieobecności usprawiedliwione: przed zebraniem 3 (3 klasy zgłosiły nieobecność: 3B, 7B, 

6B,przedstawicielka  8A zapowiedziała spóźnienie  -– nieobecność usprawiedliwiona) 

nieobecności nieusprawiedliwione-2 

Załącznik nr 1 do protokołu: Lista obecności –  20 osób obecnych z 25 ( 3 osoby przybyły w trakcie 

spotkania). 
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Ad. 2. Przypomnienie o zasadach obowiązujących w gronie RR oraz informacja o 

przepisach RODO - powitanie nowej osoby w gronie Rady. 

Przewodnicząca RR przypomniała o zasadach obowiązujących w RR oraz przepisach 

RODO. Powitana została nowa osoba w gronie RR – reprezentant Klasy 5A - Pani Marta 

Resiak. 

Ad. 3. Omówienie dotychczasowych działań RR. 

Przewodnicząca poinformowała uczestników o etapie dotychczas podjętych działań przez 

RR: 

1. Program warzywa i owoce: w szkole ponownie działa program Warzywa i owoce (dla 

dzieci z klas 0-5). 

2. Dystrybutor na wodę: w budynku szkoły pojawiły się dwa dystrybutory z wodą 

butelkowaną (jeden w przestrzeni dla licealistów). 

3. Zdjęcia dla klas: zorganizowano sesje zdjęciowe dla uczniów wszystkich klas, 

zdjęcia są już odbierane a problemy na bieżąco konsultowane z fotografem. 

4. Budżet uczniowski: na krótki czas zawieszono działania. 

5. Bal ósmoklasistów: trwają przygotowania do organizacji balu 8-klasistów, 

podziękowanie dla osób zaangażowanych w przygotowanie balu. 

6. Strefa Ciszy: na ostatnim zebraniu opracowano plan działania i możliwości 

korzystania z tej strefy (opracowanie graficzne) na podstawie ankiety 

przeprowadzonej wśród uczniów, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 

przedstawiła to nauczycielom, następnie sprawa została omówiona na Radzie 

Pedagogicznej. Ostatecznie stworzono harmonogram i opis funkcjonowania szkolnej 

Strefy Ciszy. 

7. Konkurs „Mam talent”: RR ufundowała i przekazała nagrody (karty do Empiku) dla 

laureatów szkolnego konkursu „Mam talent”. Karty oraz drobne upominki rzeczowe 

zostaną one wręczone 21.03. przy okazji Święta Wiosny. 

8. Galeria szkolna: zaaranżowana została finansowana ze środków Rady Rodziców 

galeria szkolna na prace plastyczne dzieci, prace są zbierane przez Panią od 

plastyki. 

9. Ikonografika w toaletach szkolnych: w toaletach szkolnych zawieszone zostaną 
ikonografiki przypominające o stosowaniu się do ogólnie przyjętych reguł 
zachowania w tym miejscu, RR poniesie w tym zakresie koszt laminowania 140 zł. 

10. Toalety szkolne:  RR uzupełniła dystrybutory „pomocy okresowej” dla dziewcząt w 
toaletach szkolnych. Dokupiono i wymieniono jedno pudełko, które wcześniej zostało 
zniszczone. 

11. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: podziękowanie w imieniu Pani Dyrektor za 

zaangażowanie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wsparcie dzieci. Zebrane 

zostały środki w wysokości 33 219,16 gr., i w skarbonce 2 040 zł. 
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12. 1% podatku na rzecz szkoły: została uruchomiona akcja 1% podatku na rzecz 

szkoły. Informacje są w dzienniku elektronicznym i stronie RR. Przewodnicząca Rady 

Rodziców poprosiła o bieżące informowanie rodziców o inicjatywie. 

Ad. 4. Omówienie wydarzeń i inicjatyw planowanych przez szkołę – raport od Dyrekcji 

1. Bal ósmoklasisty: bal jest organizowany w naszej szkole i zaplanowano go na 

09.06.2022 r. po egzaminach. 

2. Festiwal Nauki:  13 maja odbędzie się festiwal Nauki,  w ramach którego planowane 

jest m.in. nasadzenie roślin wokół szkoły, by wydzielić przestrzeń pobytu dzieci na 

zewnątrz. Poproszono rodziców o przynoszenie sadzonek z ogrodów, mile widziane 

berberysy. Dzieci będą same robić nasadzenia, pod kierunkiem nauczycieli                

a sadzonki będą do kupienia podczas festiwalu. 

3. Informacja dla klas ”0”: decyzję, czy nauczyciele z zerówek przejdą do nauczania 

początkowego zostaną podjęte później. 

4. Rowerowy maj: w maju planowana jest akcja „Rowerowy maj”. Będzie to połączone    

z przygotowaniem do egzaminu na kartę rowerową. W tym roku planowane jest 

przystąpienie do konkursu, gdzie w ramach nagrody zorganizowane zostanie na 

terenie szkoły tzw. Miasteczko rowerowe. 

5. Projekt szkolne: szkoła przystąpiła do kilku kolejnych projektów, głosowania na 

projekty odbędą się na facebook: 

- projekt ekologiczny Velvet 5-tka dla Natury dla  klas 1-3 (możliwość zdobycia 

grantu na kwietną łąkę), 

- projekt ekologiczny „Domki dla owadów”- powstały już domki dla jeżyków i ptaków 

na terenie szkoły, 

- szkoła złożyła wniosek do budżetu o udział w konkursie na instalację urządzeń do 

gromadzenia deszczówki,  

- w ramach akcji Wody Polskie będą organizowane różne projekty np. wycieczki np. 

do przepompowni, sprzątanie okolic zbiorników wodnych, działania edukacyjne w 

zakresie przeciwdziałania suszy. 

6. Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w dniach 4,5,9 maja. W trakcie egzaminów 

będą organizowane wyjścia ze szkoły oraz wycieczki. 

         7. Dzień Wiosny: 21.03.2022 – pierwszy Dzień Wiosny, rozstrzygnięcie konkursu 

„Mam  talent”, w trakcie loteria fantowa, której celem jest „wsparcie dla Ukrainy”. 

         8. Akcja zbierania szczoteczek- szkolne koło wolontariatu zbiera szczoteczki do zębów 

dla dzieci z Afryki, każdy uczeń może się zaangażować we wsparcie tej inicjatywy. 

         9. Rekrutacja dla klasy sportowej: w marcu rozpoczęła się rekrutacja do klasy 

sportowej (przyszła klasa 4-ta), trwają przygotowania do utworzenia takiego 

oddziału. 

        10.  Przyjęcia do szkoły uczniów z Ukrainy: do chwili obecnej przyjęto do szkoły 36 
nowych uczniów pochodzących z Ukrainy, ze względów organizacyjnych dzieci 
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przyjmowane są raz w tygodniu, na razie trafiają do klas, w których uczą się 
uczniowie z Ukrainy mówiący po polsku. W innych przypadkach dzieci 
przyjmowane są do klas grupami, tak żeby ułatwić im adaptację do nowych 
warunków. Docelowo nowi uczniowie będą trafiali do wszystkich klas. Ponadto 
samorząd Uczniowski wspiera nowych uczniów. Pani Dyrektor poprosiła o 
rozmawianie z dziećmi o obecnej sytuacji. 

 

Ad.5 Omówienie działań związanych ze zbiórkami na rzecz Ukrainy – Pani Skarbnik 

 

Pani Przewodnicząca przekazała głos Pani Skarbnik w sprawie obecnej sytuacji finansowej 
RR, która poinformowała o nowych działaniach związanych ze zbiórką na rzecz Ukrainy: 

- Do tej pory zebraliśmy 7 061,80 zł na koncie Rady Rodziców. Z tej kwoty finansujemy 
wyprawki dla nowych uczniów szkoły, obiady dla tych uczniów oraz opłacamy im lekcje na 
basenie. Ponadto 500 zł przekazano na zakup środków medycznych dla jednego ze szpitali 
na Ukrainie, za kolejne 500 zł zakupiono artykuły spożywcze i higieniczne dla 
potrzebujących obywateli Ukrainy oraz wydano 200 zł na karmę dla zwierząt, które 
pozostały w tym kraju. Pani Skarbnik przekazała, że będziemy na bieżąco analizować 
sytuację co do dalszych działań i wydatków na rzecz pomocy dla Ukrainy. 

- Dodatkowo została uruchomiona zrzutka na portalu zrzutka.pl. Tam zbierane są środki na 
sfinansowanie kolejnych obiadów dla nowych uczniów naszej szkoły. Do tej pory zebraliśmy 
kwotę 6 676,00 zł. Zrzutka dostępna jest pod adresem: 
 https://zrzutka.pl/wgufph?utm_medium=mail&utm_source=postmark&utm_campaign=paym
ent_notification 

 - Przekazana została prośba do chętnych rodziców do dokonywania indywidualnych wpłat 
na konto stołówki – można opłacić obiady za określone miesiące dla dzieci z konkretnej 
klasy. Jednocześnie przekazano podziękowania osobom, które już w ten sposób pomogły. 

-  Pani Skarbnik poinformowała również, że zbierane są koszulki sportowe z logo szkoły dla 
nowych uczniów.  

Ad.6 Raport ze wsparcia konkursu „ Mam talent” 

Budżet na ten cel był złożony na początku roku. Zakupiono karty do Empiku oraz drobne 

nagrody rzeczowe. Środki zostały przekazane na nagrody specjalne dla dzieci, które 

wygrały w głosowaniu wśród dzieci szkolnych.  

Ad.7 Plan działań – koordynacja zbiórek. 

Zbiórki i przekazywane fundusze są na bieżąco koordynowane przez Panią Przewodniczącą 

i Panią Skarbnik. Jeżeli pozostali członkowie RR będą mieli jakieś propozycje celowego 

wsparcia na rzecz społeczności ukraińskiej, Prezydium prosi o kontakt. 

Ad. 8 Oddanie głosu Skarbnikowi RR – wpłaty i podsumowanie wpływów.  

Pani Skarbnik poinformowała, że budżet jest niezagrożony, a pomoc dla Ukrainy jest 

oddzielną działalnością RR i nie ma wpływu na nasz budżet. 

Ad. 9. Budżet uczniowski – informacja i decyzja o zawieszeniu działań.  

 

Poinformowano, że zawieszenie działań nastąpiło ze względu na bieżącą sytuację i 

zaangażowanie członków zespołu w działania społeczne na rzecz Ukrainy.  

http://zrzutka.pl/
https://zrzutka.pl/wgufph?utm_medium=mail&utm_source=postmark&utm_campaign=payment_notification
https://zrzutka.pl/wgufph?utm_medium=mail&utm_source=postmark&utm_campaign=payment_notification
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Pani Przewodnicząca przypomniała skład zespołu i przekazała, że przesunięcie 

harmonogramu nastąpiło również w związku z Covid-19: 

W sprawie zawieszenia zostało przeprowadzone głosowanie: 

- głosów za  - 18, 

- głosów wstrzymujących się – 2.  

Poinformowano, że powrót do konkursu będzie możliwy później.  

Załącznik nr 2 : Uchwała nr 19/2021/2022 w sprawie zawieszenia działań budżetu uczniowskiego. 

 

Ad. 10. Głosowanie w  sprawie korekty zapisu w Regulaminie Rady Rodziców w 

związku z posiedzeniami roboczymi.  

Przewodnicząca przedstawiła wniosek o zmianę zapisu w pkt. 3 podpunkcie 2 i 4 (Prawa i 

obowiązki przewodniczącej) w Regulaminie Rady Rodziców w związku z dotychczas 

odbytymi posiedzeniami roboczymi. W sprawie będzie przeprowadzone głosowanie 

internetowe po wcześniejszym przekazaniu projektu zmian w regulaminie do konsultacji 

wśród członków Rady.  

Ad. 11. Sprawy różne. - otwarte wnioski 

a/ Zaproszenie na dni otwarte, które odbędą się w dniach 22-23 marca br.  

b/ Pytanie o wyniki Olimpuska zostanie przekazane dyrekcji szkoły. 

c/ Otwarta dyskusja o przyjmowaniu nowych uczniów do szkoły, sytuacja jest rozwojowa, ale 
należy mieć na uwadze ograniczenia szkoły.   

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/  Załącznik nr 1: Lista obecności. 

2/ Załącznik nr 2: Uchwała nr 19/2021/2022 w sprawie zawieszenia działań budżetu 

uczniowskiego 

 

Protokół zawiera 5 stron. 

 Protokołowała: Małgorzata Goliszek                              Przewodnicząca Rady Rodziców 

      Aleksandra Cybula 

 

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

(podpis)*                                                                                (podpis)* 

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

 


