
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2021 r.

- Liczba obecnych na zebraniu – 45
- Uprawnionych do głosowania – 45 – przedstawiciele klas: 1a, 1b, 1d, 1e, 1f, 2a, 2b, 2c, 2e,
2f, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c,
7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 8a, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h
Lista obecności – zał. Nr 1 do protokołu.

Porządek zebrania:
1. Na  wstępie  Przewodnicząca  Rady  Rodziców  Joanna  Jakubowska  przedstawiła

porządek obrad.
2. Następnie Przewodnicząca omówiła sprawozdanie finansowe Rady Rodziców (RR) za

ubiegły rok szkolny (sprawozdanie zostało wysłane wcześniej mailem do wszystkich
przedstawicieli klas). Nie udało się zrealizować wszystkich założeń budżetu, co było
następstwem pandemii  i  nauki  zdalnej.  Z powodu ograniczeń nie odbyło się wiele
konkursów, wycieczek szkolnych, które RR finansuje potrzebującym uczniom; nie było
też  potrzeby  zakupu  książek  do  biblioteki.  Ponadto  dofinansowanie  osób
wymagających wsparcia w trakcie nauczania zdalnego było na zdecydowanie niższym
poziomie niż zakładano. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy opłacimy urządzenie na
placu zabaw, które zostało już zamontowane oraz projekty, które wygrały w ramach
uczniowskiego  budżetu  partycypacyjnego.  W  związku  z  nadwyżką  budżetową
przewidujemy w bieżącym roku szkolnym większe wydatki.

W odpowiedzi na pytanie wyjaśniono przyczyny rezygnacji z zakupu książek w ramach
nagród na koniec roku. Z powodu pandemii zdecydowano się na zakup kart Empik,
które wręczane są najzdolniejszym uczniom. Nagrody książkowe natomiast otrzymują
laureaci i uczestnicy konkursów i olimpiad.

3. Omówiono sprawozdanie z działalności RR w ubiegłym roku szkolnym (sprawozdanie
zostało uprzednio wysłane drogą mailową).
Po przedstawieniu sprawozdań przeprowadzono głosowanie za ich przyjęciem. 39 osób było
za  przyjęciem  sprawozdań,  6  osób  wstrzymało  się  od  głosu.  Uchwałą  nr  1/09/2021/22
przyjęto sprawozdanie z działalności RR i sprawozdanie finansowe w roku szkolnym 2020/21
oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4. Wybrano komisję skrutacyjną. W jej skład weszli Wioletta Kowacz i Michał Szymczak.

5. Po uprzednim przedstawieniu się kandydatów przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie
wyboru nowego Zarządu Rady Rodziców. W wyniku głosowania członkami nowego Zarządu
zostali (skład Zarządu zdecydowano powiększyć o dodatkowych dwóch członków):

Przewodniczący Zarządu Rady Rodziców – Joanna Jakubowska
Zastępca Przewodniczącego – Jakub Wądołowski
Zastępca Przewodniczącego – Joanna Kowalska
Sekretarz – Ewelina Olender



Zastępca Sekretarza – Grzegorz Mańko
Skarbnik – Robert Ścisłowski
Zastępca Skarbnika – Robert Markiewicz
Członkowie Zarządu – Beata Łacny, Tomasz Gergelewicz, Paweł Sergiejczuk, Piotr 
Piwkowski

Informacje dotyczące głosowania: w głosowaniu wzięło udział 45 osób uprawnionych 
do głosowania, wydano 48 kart do głosowania (3 osoby reprezentują dwie klasy),  
oddano 47 ważnych głosów.
Uchwałą nr 2/09/2021/22 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 82 został powołany nowy
Zarząd Rady Rodziców.

6. Przewodnicząca RR zaproponowała utworzenie zespołów zadaniowych, które miałyby zająć
się realizacją konkretnych zadań. Przez aklamację zaakceptowano zaproponowane zespoły
w zgłoszonych składach. W efekcie utworzono:

 Zespół  socjalno-pomocowy:  głównym  celem  zespołu  jest  organizacja  pomocy
finansowej uczniom jej potrzebujących.  Potrzebujących uczniów może być znacznie
więcej niż wynika to z informacji pozyskanych od szkolnego pedagoga i nauczycieli.
Zespół  spróbuje  określić,  czy  ktoś  jeszcze  wymaga  wsparcia.  W  ramach  pomocy
warto  się  zastanowić  m.in.  nad  zakupem zeszytów ćwiczeń  dla  uczniów –  szkoła
może zakupić ćwiczenia jedynie do 3 przedmiotów. Do zespołu zgłosili  się Joanna
Lenart-Bojanowska i Klaudia Jabłońska.

 Zespół ds. nagród – zajmie się organizacją nagród w ramach konkursów, olimpiad
oraz kart prezentowych dla najlepszych uczniów na koniec roku. Dodatkowo Zespół
przejrzy i zdecyduje, czy posiadane przez RR książki nadają się na nagrody. Ponadto
Zespół  zajmie się organizacją koszulek z logo szkoły dla uczniów reprezentujących
naszą  szkołę  w  zawodach  sportowych.  Do  zespołu  zgłosili  się  Ewelina  Barwicka,
Robert Markiewicz i Joanna Kowalska.

 Zespół  ds.  uczniowskiego  budżetu  partycypacyjnego:  zajmie  się  realizacją
wybranych projektów oraz organizacją kolejnych edycji tego budżetu. Do zespołu
zgłosiły się: Edyta Oknińska, Wioletta Kowacz i Agnieszka Mościcka.

 Zespół  ds.  infrastruktury:  zajmie  się  tematem  budowy  nowej  sali  gimnastycznej,
tematem  przejścia  dla  pieszych  siąsiadującego  obecnie  z  budową oraz
organizacją zakupu ewentualnych stojaków na rowery. Skład zespołu: Paweł Zimiński,
Michał Szymczak i Grzegorz Rybicki.

 Zespół ds. organizacji zajęć dodatkowych i warsztatów: zajmie się zorganizowaniem
oferty  i  przedstawieniem jej  Pani  Dyrektor,  a  później  realizacją  zaakceptowanych
propozycji.  Skład:  Grzegorz  Mańko,  Jakub  Wądołowski,  Tomasz  Gergelewicz  i
Arkadiusz Szczepanczyk.

 Komisja  żywieniowa:  będzie  kontrolować  obiady  na  stołówce,  zajmie  się  również
asortymentem w sklepiku szkolnym. Skład: Mariusz Bugajski i Katarzyna Brulińska.

7. Przedstawiono informacje uzyskane od Szwajcarki (firmy zabezpieczającej posiłki dla dzieci):
zwroty  nadpłat  za  ubiegły  rok  szkolny  są  obecnie  realizowane.  Ajent  zatrudnił  kolejnych
pracowników  w  celu  sprawniejszego  wydawania  posiłków.  Ponadto  Pani  Dyrektor
zaproponowała kolejną przerwę śniadaniową.



Informujemy,  że  w  przyszłym  roku  kończy  się  umowa  z  obecnym  ajentem.  Prosimy  o
propozycje na ewentualnie nowego ajenta.

8. W związku z otrzymanymi zgłoszeniami na temat niewłaściwego zachowania pań woźnych
informujemy, że sytuacja zostanie omówiona na najbliższym spotkaniu z Panią Dyrektor.

9. W  związku  z  brakiem  zgody  GIS  na  wspólne  korzystanie  uczniów  z  podręczników,  które
znajdują  się  w  szkole  (tzw.  Lekki  tornister)  omówiono  potrzebę  korzystania  w  szkole  z
podręczników  elektronicznych.  Niestety  nie  wszystkie  wydawnictwa  udostępniają
podręczniki w wersji elektronicznej a ich ewentualny zakup to duże obciążenie dla budżetu
szkoły. Temat zostanie zgłoszony Pani Dyrektor.

10. Część  sal  dydaktycznych  jest  bardzo  nasłoneczniona.  Temperatura  w klasach  jest  bardzo
wysoka,  co  utrudnia  uczniom  skupienie uwagi.  Nie  wszyscy  nauczyciele  wietrzą  sale  w
trakcie przerw. Szkoła posiada wiatraki , trzeba ustalić stopień ich wykorzystania. Wraca więc
temat montażu folii UV. Zespół ds. infrastruktury postara się zająć problemem.

11. Uchwałą  nr  3/09/2021/22  powołano  komisję  rewizyjną  na  rok  szkolny  2021/22.  Po
przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie w jej skład weszły Edyta Oknińska i Agnieszka
Mościcka. 

12. Przeprowadzono  głosowanie  w  sprawie  zaproponowanego  przez  Panią  Dyrektor  nowego
harmonogramu  dzwonków,  który  uwzględnia  kolejną  przerwę  obiadową  w  godz.  14.30-
14.45.  Spośród  osób  głosujących  3  były  przeciwne,  1  wstrzymała  się  od  głosu.  Pozostali
zagłosowali za przyjęciem nowego harmonogramu przerw.

13. Wybrano pełnomocników do rachunku bankowego. Uchwałą 4/09/2021/22 pełnomocnikami
zostali Skarbnicy Rady Rodziców, Robert Ścisłowski i Robert Markiewicz.

14. Wybrano reprezentanta  ds.  kontaktu  ze  świetlicą.  Poprzez  aklamację  została  nim Jolanta
Nowakowska.

15. Przeprowadzono głosowanie za zatwierdzeniem przesłanego przez Panią Dyrektor programu
wychowawczo-profilaktycznego.  Spośród  obecnych  przedstawicieli  24  było  za  jego
przyjęciem, 11 wstrzymało się od głosu a 1 był przeciw.

16. Poruszono  temat  elektronicznych  usprawiedliwień.  Nie  wszyscy  nauczyciele  respektują
usprawiedliwienia otrzymane poprzez system Librus. Przekażemy informację Pani Dyrektor.

17. Poruszono temat zmian dokonanych w statucie szkoły pod koniec ubiegłego roku szkolnego.
Nie otrzymaliśmy wersji z wprowadzonymi poprawkami. Pan Tomasz Gergelewicz sprawdzi
zgodność obecnego statutu z obowiązującymi przepisami.

18. Zaproponowany w ubiegłym roku szkolnym regulamin dotyczący ubioru uczniów nie wejdzie
w życie w związku z licznymi zastrzeżeniami ze strony RR. Pojawi się natomiast kodeks ucznia,
w którym będą zapisy odnośnie akceptowalnego stroju uczniów.



19. Michał Szymczak omówił sytuację związaną z organizacją ruchu wokół szkoły wynikającą z
budową budynku mieszkalnego oraz rozbudową szkoły. W tworzonym obecnie docelowym
projekcie  ruchu  nie  przewiduje  się  przesunięcia  przejścia  dla  pieszych  znajdującego  się
najbliżej  głównego  wejścia  do  szkoły  chociaż  znajduje  się  tuż  obok  wyjazdu  z  parkingu
budowanego bloku. 
Natomiast  w kwestii  rozbudowy budynku  poprzez  dobudowanie  piętra  szkoły  ekspertyzy
jednoznacznie  wskazują,  że  jest  to  niemożliwe.  Możliwa  jest  natomiast  rozbudowa  sali
gimnastycznej. Zespół ds. infrastruktury zajmie się tym tematem.

20. Poruszono  temat  kolejek  przy  sklepiku szkolnym i  zwrócono uwagę  na nadużycia
uczniów starszych roczników względem młodszych. Zgłosimy problem Pani Dyrektor i
poprosimy o częstsze dyżury w tym miejscu.

21. Wystosujemy  pismo  do  Szwajcarki  w  sprawie  asortymentu  w  sklepiku  szkolnym.
Wiele  produktów  znajdujących  się  w  ofercie  sklepiku  budzi  zastrzeżenia  wśród
rodziców.

22. W  związku  z  planowanym  przez  RR  zebraniem  w  sprawie  budżetu,  prosimy
przedstawicieli klas o zebranie propozycji na wydatki środków z funduszu RR.

23. Omówiono  kwestię  fotografa  na  ślubowaniu  klas  pierwszych.  Otrzymaliśmy
odpowiedź, że zdjęcia robią nauczyciele. Dodatkowo w ubiegłym roku był fotograf z
zewnątrz, u którego można było zakupić zdjęcia z uroczystości. Należy sprawdzić, czy
w  bieżącym  roku  szkolnym  również  będzie  można  skorzystać  z  usług  fotografa  z
zewnątrz.

24. Pojawiło się pytanie o osobę przeprowadzającą dzieci na przejściu dla pieszych tzw.
Stopka. Zwrócimy się z tym pytaniem do Pani Dyrektor.

25. Zgłoszono  problem  ze  schodami  wejściowymi,  które  w  zimie  są  bardzo  śliskie.
Znajdujące  się  na  schodach  maty  gumowe  ześlizgują  się.  Musimy  znaleźć  na  to
rozwiązanie.  Może  konieczna  jest  zmiana  płytek.  Warto  tez  przypomnieć  o
posypywaniu zimą schodów piachem. Temat do zgłoszenia Pani Dyrektor.

26. Przypominamy o dobrze działającym w szkole systemie monitoringu, który umożliwia
odnalezienie ewentualnych uczestników aktów wandalizmu czy też agresji. Prosimy o
przekazanie tej informacji dzieciom, aby utwierdzić je w przekonaniu, że są w szkole
bezpieczne.

27. Poruszono  problem  wychodzenia  uczniów  klas  najstarszych  wyjściem  dla  dzieci
najmłodszych.  To  stwarza  sytuacje  niebezpieczne  i  konfliktowe.  Maluchy  są
popychane  i  bardzo  często  boją  się  starszych  uczniów.  Zgłosimy  problem  Pani
Dyrektor.



28. Omówiono problem niskiej jakości komputerów w szafie przenośnej, czego wynikiem
jest brak zajęć z informatyki dla klas najmłodszych. Niestety, komputery, które zostały
wypożyczone  uczniom  na  czas  nauki  zdalnej,  wróciły  w  bardzo  złym  stanie  i  ze
znacznym  opóźnieniem  (nawet  pod  koniec  sierpnia).  Dyrekcja  oddelegowała
pracownika  do  sprawdzenia  stanu  komputerów.  Wystosujemy  pytanie  do  Pani
Dyrektor, czy Rada Rodziców może wspomóc szkołę w ww. kwestii.

Protokół sporządzili: 

Ewelina Olender

Grzegorz Mańko


