PROTOKÓŁ
Z I SPOTKANIA RADY RODZICÓW W DNIU 8.09.2021 R.
W dniu 8 września 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 21 z 32 oddziałów – wg załączonej listy obecności (Załącznik
Nr 1 do niniejszego protokołu).
Pani Dyrektor Małgorzata Rydzewska przedstawiła aktualne informacje na następujące tematy:
•

przedstawiono aktualny Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2021/22 z
prośbą o zaopiniowanie przez przedstawicieli RR;

•

Rada Rodziców została poproszona o zaopiniowanie kalendarza z organizacją roku szkolnego
2021/22;

•

Kuria zgodziła się na zmniejszenie wymiaru godzin lekcji religii o 9,5 godziny zegarowej.
Dyrekcja podjęła decyzję o odciążeniu klas pierwszych i trzecich i wpisała do planu tych klas
tylko jedna godzinę religii w tygodniu;

•

Od 13 września powinny ruszyć już wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone przez kadrę
szkoły, niestety ze względu na zajętość sal część z nich będzie musiała odbywać się na lekcji
zerowej o godz. 7:10;

•

W związku z planową rozbudową budynku szkoły dyrekcja była w kontakcie z architektem,
który otrzymał wszystkie niezbędne wytyczne dot. m.in. zapotrzebowania na sale dydaktyczne;

•

W obecnym roku szkolnym szkołą jest praktycznie bez wakatów, przybywa dzieci z
orzeczeniami, jest dla nich organizowanych dużo zajęć dodatkowych

•

Do 13 września zostaną uruchomione zajęcia wspomagające uczniów klas starszych po nauce
zdalnej, w pierwszym tygodniu zajęć zbierane były informacje, z jakich przedmiotów zajęcia
takie miałyby się odbywać;

•

16.09 odbędą się szczepienia dla zgłoszonych uczniów w wieku od 12 roku życia. Szczepienia
realizuje przychodnia na ul. Styrskiej.

•

W szkole nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z czasem pandemii – dezynfekcja,
dystans i noszenie maseczek; zwracana jest uwaga na zdrowie psychiczne zarówno uczniów
jak i nauczycieli, do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, są nowe zasady korzystania
ze szkolnych podręczników.
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•

W szkole realizowany jest program "Szkoły odpowiedzialnej cyfrowo" oraz "Fonolandia" dla
uczniów klas młodszych dot. uzależnień od telefonu komórkowego, niedługo zacznie działać
aplikacja e-school opracowana przez SWPS do anonimowego zgłaszania aktów przemocy w
szkole.

•

Świetlica działa w tym roku do godziny 17:30 – rodzice proszeni są o powiadamianie szkoły o
ewentualnym późniejszym odebraniu dziecka. Jeśli dziecko ma zgodę na samodzielne
wcześniejsze wyjście ze szkoły musi być to zgłoszone do wychowawcy lub na kartce do
sekretariatu. Ogromna prośba do rodziców o przekazywanie informacji na temat
życiowej/domowej sytuacji dzieci oraz kto przejmuje opiekę nad dzieckiem;

•

W Statucie pojawiły się zmiany – dotyczą przede wszystkim ubioru i makijażu uczniów.

Następnie Anna Karwacka poruszyła temat szatni dla klas starszych – w szczególności wchodzenia w
butach na teren szkoły podczas brzydkiej pogody, czy mogą zostawiać buty w swojej sali, jeśli nie mają
szafek. Dyrektor Rydzewska poinformowała, że zależy to od indywidualnych decyzji wychowawców, w
tej chwili nie ma już miejsca na korytarzach na dodatkowe szafki w związku z normami p.poż, ale można
postawić karton lub pojemnik w pracowni na buty danej klasy. Przy słocie jest oficjalna zgoda dyrekcji
na wchodzenie do szkoły w butach i zmienianie ich już na terenie szkoły nawet na wyższych piętrach.
Przedstawicielki oddziałów 1b i 2d poprosiły o zwrócenie uwagi personelowi stołówki oraz
wychowawcom na stosowne odzywanie się do uczniów z zachowaniem pełnych zasad kultury.
P. Marta Chojnowska-Kosmala z 1a zadała pytanie o zbiorowe ubezpieczanie dzieci – od 3 lat szkoła ani
RR nie pośredniczy w ubezpieczaniu uczniów, pozostaje to w gestii rodziców. Zaapelowała także o
pokazanie podstaw obsługi programów nauki zdalnej klasom pierwszym na zajęciach informatycznych
w szkole.
P. Olga Bednarz z 2a zaapelowała o szkolenie dla nauczycieli w zakresie obsługi programów do nauki
zdalnej - dotyczyło to przede wszystkim p. Luizy Gocłowskiej).
Tematy poruszane przez Przewodniczącą Rady Rodziców:
1

Przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2020/21 – jednogłośnie podjęto
uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie.

2

Prośba o mobilizowanie rodziców do wpłacania na konto RR – z funduszy RR finansowane są
m.in. wycieczki dla uczniów w trudnej sytuacji finansowej, dodatkowe podręczniki, pomoce
naukowe, czasopisma do biblioteki, dofinansowanie projektów w ramach uczniowskiego

2

budżetu partycypacyjnego, koncerty odbywające się w szkole – jeśli znowu zostaną
dopuszczone po czasie epidemii, wyposażenie Sali komputerowej w nowe komputery,
3

Jednogłośnie zatwierdzono skład prezydium RR na rok szkolny 2021/22 w składzie: Katarzyna
Maranda – Przewodnicząca, Piotr Mossakowski – Zastępca Przewodniczącej, Tomasz
Czarkowski – skarbnik, Cecylia Żuk-Obrębska – sekretarz;

4

Podjęto uchwałę o sugerowanej składce na RR w kwocie 70 PLN, 20 głosów za, 1 wstrzymał się.
Ustalono termin kolejnego spotkania na 12.10 br. na godzinę 18:00

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała: Cecylia Żuk-Obrębska
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