
PROTOKÓŁ z ZEBRANIA RADY RODZICÓW z dnia 26 września 2017 r.

- Liczba obecnych na zebraniu – 40
- Uprawnionych do głosowania – 39 – przedstawiciele klas: 0a, 1a, 1c, 1d, 

1e, 1f, 1g, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 4a, 4b, 4c, 4d,  
4e, 4f, 4g, 4h, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e

(Lista obecności – Zał. Nr 1 do protokołu)

Porządek Zebrania
1. Rozpoczynając pierwsze zebranie Rady Rodziców, przewodniczący Jacek Kijeński 

przywitał przedstawicieli klas wybranych na nowy rok szkolny 2017/2018
2. Następnie  odczytano  Sprawozdanie  z  działalności  Rady  Rodziców  w  roku 

szkolnym 2016/2017. Nie zgłoszono uwag do Sprawozdanie i za jego przyjęciem 
głosowali wszyscy obecni na zebraniu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. 
Tym samym ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. Sprawozdanie  Zarządu 
wraz ze sprawozdaniem finansowym stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

3. Dokonano wyboru komisji Skrutacyjnej w składzie: Agnieszka Wróblewska, Agata 
Zaorska, Piotr Misiak, która przeprowadziła wybory nowego Zarządu.

1. zgłoszeni kandydaci: Jacek Kijeński (przewodniczący), Paweł Zimiński (v-
ce  przewodniczący),  Joanna  Jakubowska  (Sekretarz),  Anna  Perzyńska 
(Skarbnik),  Członkowie  Zarządu:  Ewelina  Olender,  Ewa  Gralczyk,  Agata 
Smorzewska-Łaniewska

2. W  drodze  głosowania  został  wyłoniony  nowy  Zarząd  Rady  Rodziców 
Szkoły na rok szkolny 2017/2018 (uchwała nr 1/09/2017/18) w składzie:

• Jacek Kijeński (przewodniczący), 
• Paweł Zimiński (v-ce przewodniczący), 
• Joanna Jakubowska (Sekretarz), 
• Anna Perzyńska (Skarbnik), 
• Członkowie  Zarządu:  Ewelina  Olender,  Ewa  Gralczyk,  Agata 

Smorzewska-Łaniewska
Protokół komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu

4. Odczytano  pismo  pani  Dyrektor  Barbary  Makowskiej-Opala  dotyczące 
współpracy  ze  Stowarzyszeniem  na  rzecz  Rozwoju  i  Integracji  Środowisk 
Szkolnych"Bliżej Dziecka". Współpraca ta zainicjowana w roku szkolnym 2016/17 
przez Radę Rodziców zaowocowała przeprowadzeniem dwudniowego szkolenia 
dla  wychowawców  naszej  szkoły  dotyczącego  przeciwdziałania  przemocy  w 
dniach 1 i 4 września. 
Dalszymi krokami realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy - STOP" będą:

• tworzenie procedur reagowania na zjawiska agresji i przemocy w szkole,
• wykłady  dla  rodziców  uczniów  w  klasach  na  wybranych  poziomach 

edukacyjnych
• złożenie  wniosku  o  dotację  celową  na  realizację  kompleksowego 

programu przeciwdziałania agresji i przemocy w naszej szkole.
W  związku  z  powyższym  Pani  Dyrektor  poprosiła  Radę  Rodziców  o 
sfinansowanie pierwszego cyklu szkoleń dla rodziców klas 4, które zaplanowano 
na 28 listopada br.
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W drodze głosowania Rada Rodziców przyznała na ten cel wnioskowane 1200 zł,  
wszystkie  głosy  ZA,  przy  braku głosów wstrzymujących  się  i  głosów  przeciw. 
(uchwała nr 2/09/2017/18)

5. Następnie  Pani  Anna  Perzyńska  przedstawiła  wniosek  dofinansowania  przez 
Radę Rodziców akcji Lekki Tornister,  polegającej na zakupie podręczników dla 
klas  II  etapu nauczania,  z  których uczniowie  mogą korzystać  na  lekcjach,  bez 
potrzeby  przynoszenia  podręczników  z  domu.  Ze  względu  na  zmiany 
programowe  i  reformę  edukacji  konieczne  jest  zakupienie  wszystkich 
podręczników dla klas 7 i wybranych podręczników dla klas 4. Szacowany koszt 
zakupu to ok. 11 tys. złotych.
Rada Rodziców przyznała wnioskowaną kwotę w drodze głosowania - wszystkie 
głosy  ZA,  przy  braku  wstrzymujących  się  i  głosów  przeciw. (uchwała  nr 
3/09/2017/18)

6. Kolejnym  punktem  obrad  był  temat  organizacji  stołówki  szkolnej,  poruszone 
kwestie:

• czy można przedłużyć pracę stołówki szkolnej? Z pytaniem tym trzeba się 
zwrócić do Ajenta firmy Szwajcarka.

• przybliżono  temat  systemu  MasterSzef,  automatyzującego  obsługę 
stołówki,  jednak  zdania  dotyczące  korzyści  kontra  problemów  jakie 
mogłoby  przynieść  jego  wdrożenie  były  bardzo  podzielone. 
Zaproponowano przedstawienie jeszcze raz tego tematu w klasach i  po 
zebraniu  opinii  kontynuowanie  dyskusji  na  kolejnym  spotkaniu  Rady 
Rodziców.

• Wybrano  nową  komisję  żywieniową  w  składzie:  Barbara  Stańczyk, 
Mariusz  Bugalski.  Komisja  ma za  zadanie  kontrolować pracę  stołówki  i 
reagować na zgłoszenia rodziców o nieprawidłowościach.

7. W  temacie  organizacji  zajęć  w  szkole  największe  zaniepokojenie  wyrazili 
przedstawiciele  klas  3  i  6,  których na koniec  bieżącego roku szkolnego czeka 
reorganizacja  ze  względu na  zmianę  etapu  nauczania  (klasy  3)  i  profilowanie 
(klasy  6).  Postanowiono  poprosić  Dyrekcję  o  zajęcie  stanowiska  dotyczącego 
następujących tematów:

◦ wnioskujemy o przedstawienie propozycji jasnych kryteriów dotyczących 
likwidacji klas oraz procedurę przeprowadzenia takiej reorganizacji,

◦ wnioskujemy  o  przedstawienie  terminów,  w  których  zapadną  decyzje 
dotyczące reorganizacji,

◦ Rada  Rodziców  skieruje  do  Dyrekcji  Szkoły  swoje  stanowisko  w  tej 
sprawie, ale jego treść zostanie zatwierdzona na kolejnym spotkaniu.

8. Poruszono  temat  sprawdzianów  diagnozujących  -  dotyczy  głównie  klas  4  - 
zgodnie z informacją przekazaną uczniom oceny z nich nie są brane pod uwagę w 
ocenie z przedmiotu w danym roku szkolnym. Biorąc jednak pod uwagę, że są one 
przeprowadzane we wrześniu, gdzie zgodnie z zasadami szkoły klasy 4 objęte są 
programem  adaptacyjnym  w  związku  z  rozpoczęciem  II  etapu  edukacyjnego 
nasuwa  się  pytanie  dlaczego  oceny  z  diagnoz  wpisywane  są  do  Librusa, 
zwłaszcza, że w wielu przypadkach są to oceny mocno negatywne.

9. Omówiono tegoroczną rekrutację na zajęcia dodatkowe - wnioski do poprawy w 
kolejnym roku

• spróbować  aby  każdy  poziom  nauczania  miał  podobną  ofertę  zajęć 
(liczbowo  i  tematycznie).  Wydaje  się,  że  w  ubiegłym  roku  brakowało 
oferty dla klas 1, w tym roku natomiast brakowało propozycji dla klas 2. 
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Nie powinno być też tak, że oferta zajęć plastycznych jest dużo większa niż 
oferta zajęć ukierunkowanych matematycznie i komputerowo.

• należy popracować nad tym, aby każde dziecko miało szansę dostać się na 
przynajmniej  jedne zajęcia,  ale  równocześnie  wykluczyć  sytuację,  kiedy 
jedno dziecko dostaje się na 4 różne zajęcia, a inne na żadne.

• sposób  zgłoszeń  -  przez  emaila  był  zdecydowanie  lepszy  niż  forma 
ubiegłorocznej  giełdy zajęć,  choć przydałaby się  informacja i  procedura 
zgłoszeniowa dla osób nie korzystających na co dzień z komputera, aby 
uniknąć wykluczenia cyfrowego.

10. Przedstawiono  pomysł,  wynikający  z  dużego  przeskoku sposobu  nauczania  w 
klasach 4, polegający na stopniowym wprowadzaniu oceniania liczbowego już w 
klasach  3  -  równolegle  z  ocenianiem  kształtującym  -  np.  w  drugim  półroczu. 
Pozwoliłoby to dzieciom jeszcze w atmosferze 3 klasy poznać system oceniania, 
jakie będzie ich obowiązywał w kolejnym roku szkolnym.

11. Z  powodu  braku  czasu  sekretarz  Rady  Rodziców  Joanna  Jakubowska 
przedstawiła w skrócie tematy,  które zostały zgłoszone na bieżące zebranie,  a 
które z braku czasu zostaną przedstawione emailowo i omówione na kolejnym 
zebraniu.

• Przyjęcie  przez  Radę  Rodziców  Programu  wychowawczo-
profilaktycznego,  zostanie  on  przesłany  w  wersji  elektronicznej 
przedstawicielom  i  zaakceptowany  przez  nich  drogą  emailową. 
(planowana uchwała nr 4/09/2017/18)

• Kalendarz Uroczystości i Wydarzeń Szkolnych - zostanie przekazany drogą 
emailową i omówiony na kolejnym spotkaniu Rady Rodziców.

Protokół sporządziła:             
Joanna Jakubowska
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Warszawa, 26 września 2017 r.

Uchwała nr 1/09/2017/18

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 82 w sprawie powołania 
Zarządu na rok szkolny 2017/2018

Rada  Rodziców  przy  Szkole  Podstawowej  nr  82  im.  Jana  Pawła  II  w  Warszawie,  w 
oparciu  o  „Regulamin  wyborów  do  Rady  Rodziców”  przeprowadziła  w  sposób 
prawidłowy wybory do Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2017/18.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania wśród uprawnionych przedstawicieli klas na 
poszczególne funkcje w Radzie Rodziców powołane zostały następujące osoby:

Przewodniczący – p. Jacek Kijeński
Zastępca Przewodniczącego – p. Paweł Zimiński
Sekretarz – p. Joanna Jakubowska
Skarbnik – p. Anna Perzyńska
Członkowie  Zarządu  –  p.  Ewelina  Olender,  p.  Ewa  Gralczyk,  p.  Agata  Smarżewska-
Łaniewska
   

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

Zarząd Rady Rodziców



Warszawa, 26 września 2017 r.

Uchwała nr 2/09/2017/18

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 82 w sprawie dofinasowania 
szkoleń dla rodziców w zakresie zapobiegania zjawiskom agresji i 

przemocy w szkole.

W odpowiedzi na wniosek dyrektora szkoły Barbary Makowskiej-Opala (pismo z dnia  
18.09.2017 r. SP82.D.002.1.2017) Rada Rodziców SP 82 zgodziła się sfinansować cykl 
piotażowych  spotkań  z  rodzicami  klas  IV,  które  mają  zostać  zorganizowane  we 
współpracy ze  Stowarzyszeniem na  Rzecz  Rozwoju i  Integracji  Środowisk Szkolnych 
"Bliżej  Dziecka",  a  których  celem  jest  przeciwdziałanie  agresji  i  przemocy  pośród 
uczniów.
Rada Rodziców przyznała 100% wnioskowanych środków w wysokości 1200 zł.

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

Zarząd Rady Rodziców



Warszawa, 26 września 2017 r.

Uchwała nr 3/09/2017/18

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 82 w sprawie dofinasowania 
akcji "Lekki Tornister".

W odpowiedzi na wniosek dyrektora szkoły Barbary Makowskiej-Opala Rada Rodziców 
SP 82, ze względu na pilną potrzebę szkoły, przyznała w trybie pozabudżetowym środki 
na zakup podręczników w ramach akcji Lekki Tornister w kwocie 11 tys. złotych

Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia.

Zarząd Rady Rodziców



Warszawa, 29 września 2017 r.

Uchwała nr 4/09/2017/18

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 82 z dnia 29 września w 
sprawie zatwierdzenia programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły na rok  2017/2018.

Na  podstawie  art,.  84  ust.  2  pkt.  1  Ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  roku  Prawo 
Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców uchwala co następuje:

§ 1

Po  zapoznaniu  się  z  projektem  Programu  wychowawczo  -  profilaktycznego  szkoły,  
przygotowanym przez radę pedagogiczn, postanawia się uchwalić program na rok szkol. 
2017/2018

§ 2

Program  wychowaczo  -  profilaktyczny  szkoły  na  rok  szkol.  2017/2018  stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarząd Rady Rodziców


