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        Protokół nr 5/2021/2022 

z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie 

z dnia 21.04.2022 roku, godz. 18.30 

 

W dniu 21 kwietnia 2022 roku w SP 385 przy ulicy Klimatycznej 1 w Warszawie 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. Wizyta Dyrekcji szkoły, przekazanie informacji i dyskusja. 

3. Omówienie dotychczasowych działań RR. 

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

5. Planowane działania: 

● poczęstunek i podarunki dla maturzystów – omówienie i ustalenia 

● wiaty – głosowanie w BP 

● pismo do Zarządu Dróg Miejskich 

● loteria fantowa podczas Festiwalu nauki 13 maja 

● oddanie głosu Pani Weyssenhoff – bal 8 klas 

       6. Budżet uczniowski – informacja o wznowieniu działań – wspólne ustalenia – 

głosowanie podczas Festiwal nauki 13 maja (przygotowanie kart) 

7. Praca nad zmianą w Regulaminie Rady Rodziców / „posiedzenia robocze” – 

głosowanie nad zaproponowaną treścią. 

8. Sprawy różne - otwarte wnioski. 

9. 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 –19 

4. Liczba nieobecnych członków RR: 

l  nieobecności usprawiedliwione: przed zebraniem 4 ( przedstawiciele 7 klas zgłosili swoją 

nieobecność: 0A, 1A, ,1B, 2A , 2B, 8A, 8B przedstawiciele  8A ,0A ,1B, 4C wyznaczyli zastępstwo) 

l  nieobecności nieusprawiedliwione:3 

Załącznik nr 1 do protokołu: Lista obecności – 19 osób obecnych z 25 



 

 

Ad. 2. Wizyta Dyrekcji szkoły, przekazanie informacji i dyskusja. 

Pani Przewodnicząca zaprosiła do udziału w posiedzeniu Panią Dyrektor Danutę 
Krzyżanowską. Dyrektor powitała członków Rady Rodziców i przekazała informacje w związku 
z pojawiającymi się zapytaniami rodziców w sprawie organizacji zastępstw w szkole oraz 
wyjaśnienie dotyczące pisma z kuratorium, które wpłynęło do szkoły w powyższej sprawie. 
Pani Dyrektor poinformowała o przyczynach nieobecności, które wynikają z sytuacji 
życiowych nauczycieli (choroby, planowane zabiegi i operacje, konieczność przeprowadzania 
testów covidowych, przez nauczycieli, którzy stale mają kontakt z bardzo dużą ilością dzieci), 
istnieją sytuacje których nie można przewidzieć, takie jak długość nieobecności danego 
pracownika. Szkoła stale podejmuje starania w tej sprawie, ale należy pamiętać o 
ograniczeniach, które są niezależne i które szkoła musi się rozwiązywać na bieżąco. W tym 
zakresie szkoła ma przygotowane rozwiązania, takie jak  np. doradztwo zawodowe, ponadto 
nauczyciele często w czasie nieobecności przygotowują materiały edukacyjne dla nauczycieli 
zastępujących.  

Dodatkowo poruszony został problem komunikacji z nauczycielami oraz zaburzeń tej 
komunikacji na etapie szkoła – rodzic. Ustalono, że  komunikacja powinna przebiegać drogą 
służbową w kierunku: rodzice  wychowawca  RR  Dyrektor.  

Następnie Pani Dyrektor wyjaśniła, że wszyscy nauczyciele nauczający w szkole mają 

potwierdzone kompetencje pedagogiczne i specjalizują się w różnych przedmiotach, wszyscy 

nauczyciele przechodzą przez normalny tryb zatrudnienia i mają wymagane dokumenty, w 

tym bezwzględnie zaświadczenie o niekaralności.  

Pani Dyrektor podziękowała RR za podejmowane działania w zw. z wojną na Ukrainie (zakup 
plecaków z wyposażeniem, uruchomienie funduszu obiadowego). Poinformowała, że w szkole 
obecnie jest 36 dzieci z Ukrainy, część w klasach 1-3, część starszych. Jednak należy 
pamiętać, że sytuacja zmienia się tutaj dynamicznie, dzieci przybywają do szkoły, jak również 
wyjeżdżają z kraju. Dzieci adoptują się dobrze. W szkole jest komputer dla dzieci, wyposażony 
w odpowiednią klawiaturę a w chmurze został założony folder dla dzieci z materiałami 
edukacyjnymi.  

Pani Dyrektor poinformowała o projektach prowadzonych w szkole, o tym, że w szkole trwają 
przygotowania do Festiwalu Nauki, który odbędzie się 13 maja. Nie ma na to przewidzianej 
formy jak przed pandemią, ale są wprowadzone pewne ograniczenia pandemiczne. Główny 
temat festiwalu  „Woda –środowisko ponad wszystko”, festiwal zaś jest skierowany na szeroko 
rozumianą ekologię i przeprowadzane są konkursy na felieton lub wiersz zw. z ekologią, jest 
konkurs plastyczny pt. ”Jestem Eko, bo..” i „Dorośli i dzieci sortujcie śmieci”. Zorganizowana 
zostanie wystawa i lekcja o suszy i o powodziach. Szkoła przystąpiła również do programu 
organizowanego przez wody polskie „Aktywni błękitni”, a w szkole prowadzonych jest szereg 
działań proekologicznych (domki dla jeżyków, sadzenie kwiatów i ziół, zbiorniki na wodę).  

Pani Dyrektor poinformowała również, że wyznaczono już miejsce na wiaty rowerowe w zw. z 
projektem skierowanym przez członka rady RR do Budżetu Partycypacyjnego.  

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w szkole, zachowanych zostało dużo zaleceń pocovidowych, 
w tym utrzymano zakaz wstępu dla osób postronnych. 

Szkoła przygotowuje się do balu ósmoklasistów, a prace są na etapie końcowym. 

Potwierdzona została informacja, że w ramach laboratorium przyszłości, wpływają sprzęty do 
pracowni fizycznej, przekazywany jest sprzęt muzyczny dla mającego powstać studia 
nagraniowego. 



 

 

Poruszony został również temat toalet na zewnątrz szkoły, przedstawione zostały trudności 
związane z tego typu realizacjami na terenie obiektu szkolnego. Natomiast odnowione 
powinny zostać kosze do koszykówki oraz ławki na boisku do piłki nożnej. W tej drugiej kwestii 
podjęta zostanie próba zaangażowania rodziców uczniów naszej szkoły. 

Przy okazji Pani Dyrektor poinformowała o planowanym na 2023 r. rozpoczęciu budowy 
„Kulturoteki” na obecnym terenie szkoły pomiędzy halą sportową a boiskami.  

W związku z pytaniem o możliwość uruchamiania klas sportowych już od 1 klasy uzyskaliśmy 
informację, że takie działanie będzie możliwe dopiero po przeniesieniu liceum do nowej 
siedziby.  

Przekazano, że działania szkoły skierowane są przede wszystkim na edukację, wychowanie, 
w tym szkoła ma  obowiązek także zaopiekowania się dziećmi i te cele stara się realizować.  

 

Ad. 3. Omówienie dotychczasowych działań RR. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia. Głosów ”za” 

protokołem -17. Wstrzymało się -2.  

Załącznik nr 2: Uchwała nr21/2021/2022 w sprawie przyjęcia Protokołu Nr 4 z zebrania RR z dn. 

17.03.2022 r. 

 

Przewodnicząca RR krótko zdała relację z finału konkursu „Mam talent” który odbył się 

podczas Święta Wiosny organizowanego w naszej szkole. Podczas uroczystości Pani 

Przewodnicząca jako przedstawiciel Rady Rodziców  w towarzystwie Pani Dyrektor Danuty 

Krzyżanowskiej wręczyła zwycięzcom ufundowane przez RR nagrody rzeczowe (gry    

planszowe, materiały piśmiennicze, i karty podarunkowe do salonów Empik). Równolegle w 

tym dniu odbył się finał piosenki obcojęzycznej, wystąpiło w nim 6 wykonawców – wybór  

zwycięzcy i głosowanie odbywało się na podstawie kart, które uczniowie mogli wypełnić w 

trakcie występów – poziom był tak wysoki, że cała uroczystość była jak dobry koncert -   

atmosfera ogromnie udzieliła się wszystkim uczniom – dzieci zapalały światełka telefonów i 

bujały się w rytm muzyki. Szkoła ma w swoich murach wyjątkowo utalentowanych uczniów – 

wrażenia wzmocniły dodatkowo nowe sprzęty nagłaśniające, które zapewniły bardzo czyste i 

klarowne dźwięki – była to wyjątkowa radosna i udana uroczystość szkolna. 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami został zrealizowany pomysł oplakatowania łazienek 

szkolnych – dziękujemy jeszcze raz za pomoc w przygotowaniu Zastępcom 

Przewodniczącego Panu Jędrzejowi Balcerak za produkcję plakatów i Pani Renacie 

Tyszkiewicz za ich montaż w łazienkach. Z doniesień dzieci zaciekawione akcją pozwoliły 

sobie na zwiedzanie toalet płci przeciwnej. Liczymy na to, że ta inicjatywa będzie naszym 

małym wsparciem i pośrednim działaniem wychowawczym. 

Zostały też wykonane zdjęcia klasowe  tablo dla 8 klasistów – zamówienie jest w trakcie 

realizacji. 

Uczniowie klas ósmych rozpoczęli naukę poloneza pod okiem Pani Katarzyny Gutowskiej- 

Bąk i Jolanty Rybickiej. 

 



 

 

Ad. 4. Oddanie głosu Skarbnikowi RR – wpłaty i podsumowanie wpływów. 

Pani Skarbnik poinformowała, że nie zbieramy już środków na akcję „Pomoc Ukrainie”. 

Poinformowała, że do tej pory zebraliśmy 7 528,84 zł na koncie Rady Rodziców.  Z tej kwoty 

sfinansowano wyprawki dla nowych uczniów szkoły, obiady dla uczniów, basen. Część 

środków przekazano na zakup środków medycznych, zakupiono artykuły spożywcze  

i higieniczne dla potrzebujących obywateli Ukrainy, zakupiono karmę dla zwierząt. Razem 

wydatkowano tytułem pomocy dla Ukrainy kwotę 4890,05 zł. Pozostało 2630,79 zł. 

Dodatkowo została uruchomiona zrzutka na portalu zrzutka.pl. Do tej pory zebraliśmy kwotę 

6 676,00 zł. Zrzutka została zakończona, a z tej kwoty finansowane są np. wycieczki dla 

dzieci z Ukrainy. 

   

Ad. 5. Omówienie planowanych działań: 

 

Pani Przewodnicząca przypomniała o planowanej inicjatywie uroczystego pożegnania 

pierwszych maturzystów wychodzących z murów szkoły. Uroczystość zakończenia roku 

zaplanowana jest na 29.04.2022 r. na godzinę 12.00. Rada Rodziców wstępnie zaplanowała 

mini poczęstunek – w formie pieczonych babeczek z pikiem z dedykacją; „powodzenia ma 

Maturze – życzy SP 385”, dodatkowo przewodnicząca zaprezentowała breloczek do klucza 

wykonany ręcznie ze sznurka do makramy  - koszt wykonania jednego breloczka z dedykacją 

nie przekracza 2 zł – materiały zostały zakupione, a wykonanie zostanie powierzone za zgodą 

Dyrekcji dzieciom na lekcji techniki.  

 

Przewodnicząca przypomniała o zgłoszeniu przez przedstawiciela Rady projektu na budowę 

wiaty rowerowej przy budynku naszej szkoły do Budżetu Partycypacyjnego – poprosiła 

jednocześnie o uprzedzenie/poinformowanie rodziców w klasach o takiej inicjatywie, by 

rodzice spodziewali się i oczekiwali na etapie głosowania na projekty wiadomości i prośby o 

udział w głosowaniu – im więcej głosów tym większe szanse na realizację – wyniki kwalifikacji 

projektów będą ogłoszone w maju a samo głosowanie przypadnie na czerwiec. Należy mieć 

na uwadze, że pod wiatami powstaną miejsca dla osób niepełnosprawnych, miejsca dla 

hulajnóg, mini warsztat naprawczy dla rowerów, a całość będzie zabezpieczona kamerami 

monitoringu. 

 

Poinformowano, że złożone zostało pismo do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie ustawienia 

sygnalizacji świetlnej przy sklepie Żabka. 

 

Loteria fantowa podczas Festiwalu nauki 13 maja – ustalono, że zebrane środki zostaną  

przeznaczone na schronisko dla zwierząt.  

Przeprowadzono w tej sprawie głosowanie. Głosowało za”: 18 głosów. Nikt się nie wstrzymał.  

 

Oddanie głosu Pani Weyssenhoff – bal 8 klas – omówienie przygotowań do balu. Pani 

Weyssenhoff określiła etapy, w jakich przebiega organizacja balu ósmoklasistów . Wyjaśniła, 

że powołano komitet, określono termin balu i wybrano catering balu. Cateringiem zajmie się 

firma „Patriotka”. Przy okazji organizacji balu komitet zajmował się takimi tematami jak: 

  

● ubezpieczenie imprezy, 

● wystrój sali, 

http://zrzutka.pl/


 

 

● firma sprzątająca, 

● zorganizowanie opieki dla dzieci na czas balu (ok.20 osób). 

● taniec, 

● zaproszenia, 

● strój, 

● fotobudka, 

● ścianka i czerwony dywan,  

● fontanna  z czekolady, 

● oznaczenie dzieci / opaski na rękę 

 

Ad.6 Budżet uczniowski – informacja o wznowieniu działań – wspólne ustalenia – 

 głosowanie podczas Festiwalu nauki 13 maja (przygotowanie kart) 

 

Podjęta wcześniej decyzja co do zawieszenie działań ze względu na sytuację i duże 

zaangażowanie wszystkich członków zespołu w działania społeczne na rzecz Ukrainy obecnie 

może zostać zmieniona. Uczniowie będą mieli czas do 1 maja na przygotowanie plakatów, 

kolejno prezentację i ogłoszenie swoich projektów w szkole w czasie od 1 do 13 maja. 

Głosowanie odbędzie się podczas Festiwalu nauki i na ten dzień komisja musi przygotować 

karty do głosowania. 

Załącznik nr 3 : Uchwała nr 22/2021/2022 w sprawie wznowienia działań budżetu uczniowskiego.  

 

 

Ad. 7 Praca nad zmianą w Regulaminie Rady Rodziców / „posiedzenia robocze” – 

głosowanie nad zaproponowaną treścią. 

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 przeprowadzono głosowanie. 

W głosowaniu wzięło udział 18 osób, głosów „za” 18 . Nikt się nie wstrzymał.  

Załącznik nr 4.: Uchwała nr 23/2021/2022 w sprawie zmiany zapisu w Regulaminie RR. 

 

Ad. 8. Sprawy różne. - otwarte wnioski 

 

a/  Olimpusek - Pani przewodnicząca przekazała zapytanie o wyniki Dyrekcji, czekamy na 

publikację na stronie szkoły. 

b/ Zbiórka Misio dla Maszy i Saszy – uczennice liceum zorganizowały zbiórkę pt. Misio dla 

Maszy i Saszy. Podjęto decyzję, że RR wyliczy jakie będą koszty jednego pakietu i po 

ustaleniu tej kwoty przekaże środki ze zbiórki na Ukrainę na zakup tychże pakietów 

antystresowych - zgodnie z możliwościami.  

 



 

 

Ad. 9. 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: 

Lista obecności. 

1. Załącznik nr.2 : Uchwała nr21/2021/2022 w sprawie przyjęcia Protokołu Nr 4 z zebrania 

RR z dn. 17.03.2022 r. 

2. Załącznik nr 3 : Uchwała nr 22/2021/2022 w sprawie wznowienia działań budżetu 

uczniowskiego. 

3. Załącznik nr 4.: Uchwała nr 23/2021/2022 w sprawie zmiany zapisu w Regulaminie RR. 

 

Protokół zawiera 6 stron. 

 Protokołowała: Małgorzata Goliszek                              Przewodnicząca Rady Rodziców 

      Aleksandra Cybula 

 

 

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

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


