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Protokół z drugiego posiedzenia w roku szkolnym 2013/2014 

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 

z dnia 15. października 2013 r. 

 

W dniu  15. października 2013 r. odbyło się drugie w roku szkolnym 2013/2014 posiedzenie 

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie, 

mieszczącej się przy ul. Górczewskiej 201. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 12 członków Rady Rodziców zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

protokołu – Lista obecności). 

 

Obradom Przewodniczył: Pan Przewodniczący Rady Rodziców Jacek Kijeński. 

 

PORZĄDEK ZEBRANIA 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców Pani Joanna Jagielska przywitała zgromadzonych 

członków Rady Rodziców oraz odczytała zgromadzonym protokół z pierwszego posiedzenia 

Rady Rodziców z dnia 26. września 2013 r.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie przez członków uprawnionych do głosowania (jedna z 

osób wstrzymała się od głosu, ze względu na przybycie na zebranie Rady w zastępstwie 

przedstawiciela Rady Rodziców swojej klasy). 

 

Następnie Przewodniczący Rady Rodziców Pan Jacek Kijeński przedstawił porządek zebrania. 

 

1. Na początku poruszono temat braku Sal na zajęcia wyrównawcze dla klasy II oraz 

konieczność szukania każdorazowo wolnej Sali na terenie szkoły. Padła propozycja 

dot. wynajmu Sali od Bemowskiego Centrum Kultury Art-Bem, aby w przypadku 

braku Sal w szkole dzieci nie traciły czasu przeznaczonego na naukę. 

2. Następnie padło pytanie dotyczące ilości dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności, 

które uczęszczają do Szkoły. Przewodniczący Rady Rodziców zobowiązał się do 

uzyskania informacji na temat integracyjnego charakteru szkoły. 
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3. Przedstawiciel klasy IIB ponownie zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kwestii basenu 

oraz przedstawienie stanowiska Władz Szkoły w tym temacie, w kontekście 

korzystania innych bemowskich szkół z dzielnicowych basenów. 

4. Następnie wywiązała się dyskusja na temat liczby godzin zajęć z wychowania 

fizycznego, rozgrzewce przed zajęciami i kwestiach związanych ze sprawnością 

fizyczną dzieci uczęszczających do Szkoły. Przedstawiciele Rady Rodziców byli 

jednogłośni w opinii, że zajęcia te są istotne z punktu widzenia zdrowia dzieci i 

należy dołożyć wszelkich starań, aby dzieci uczęszczające do Szkoły miały jak 

najlepsze warunki do aktywności fizycznej. 

5. Po dyskusji na temat zajęć z wychowania fizycznego padło pytanie o organizację 

zajęć dodatkowych oraz dobór terminów tych zajęć. W tym roku zajęcia dodatkowe z 

tańca organizowane są w czasie kiedy inne klasy mają lekcje i de facto tylko jedna 

klasa może w nich uczestniczyć. 

6. W kolejnym punkcie poruszony został temat nakładających się na siebie zajęć 

wyrównawczych dla klas VI, przygotowujących do egzaminu końcowego oraz 

możliwość korzystania z tych zajęć wybiórczo, nie zaś kompleksowo. Kwestia ta nie 

została rozwiązana.  

7. Następnie poruszony został temat strony internetowej szkoły. Zgodnie ze zdaniem 

większości przedstawicieli Rady Rodziców strona internetowa nie odpowiada na 

współczesne wyzwania komunikacyjne, w zakresie braku informacji o planowanych 

wydarzeniach, dyżurach nauczycieli oraz lokalizacji tych dyżurów, zastępstw oraz 

organizowanych imprezach szkolnych. Rada Rodziców zdaje sobie sprawę, że na 

chwilę obecną Szkoła nie jest przygotowana pod względem infrastruktury 

informatycznej do wprowadzenia dziennika elektronicznego, jak to ma miejsce w 

wielu polskich szkołach, jednak należy poprosić władze Szkoły o rozważenie 

wprowadzenia forum dla Rodziców i Nauczycieli a także formalnych adresów e-

mailowych dla Nauczycieli (wyjaśnienie: niektórzy Nauczyciele podają swoje 

prywatne adresy mailowe, zaś z niektórymi nie ma kontaktu e-mailowego, stąd 

propozycja ujednolicenia standardów w zakresie komunikacji elektronicznej). 

8. W kolejnym punkcie poruszony został temat planowanego w zeszłym roku szkolnym 

konkursu organizowanego z inicjatywy Rady Rodziców dla Nauczycieli. Celem takiego 

konkursu byłoby wyróżnienie  wybitnych nauczycieli w Szkole, zgodnie z ustalonymi 

wcześniej kryteriami. Przewodniczący Rady Rodziców poprosił wszystkich  
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zgromadzonych o zastanowienie się nad formułą takiego konkursu oraz kryteriami 

oceny. 

9. Na koniec padła propozycja organizacja spotkania z Burmistrzem Dzielnicy Bemowo 

w celu omówienia problemu Sali gimnastycznej na terenie Szkoły oraz ustalenia 

dalszego planu działań w zakresie zapewnienia Uczniom Szkoły dostępu do 

pełnowartościowego i spełniającego swoją funkcję obiektu sportowego. Punkt ten 

wpisywał się w dyskusję z pkt. 4 Porządku obrad o konieczności zagwarantowania 

Uczniom szkoły optymalnych warunków rozwoju fizycznego. 

 

Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w środę 30 października b.r. o godz. 19:00. 

 

Na tym zakończono drugie posiedzenie Rady Rodziców w dniu 15 października 2013r. 

 

 

Protokół sporządziła 

Katarzyna Dylik 

Sekretarz Rady Rodziców 

 

………………………………… 

 
 


