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Protokół z szóstego posiedzenia w roku szkolnym 2013/2014 

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 

z dnia 11. marca 2014 r. 

 

W dniu  11. marca 2014 r. odbyło się szóste 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 28 członków Rady Rodziców zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

protokołu – Lista obecności). Wszyscy członkowie uprawnieni byli do głosowania. 

 

Obradom Przewodniczyła: Skarbnik Rady Rodziców Pani Beata Początek. 

 

PORZĄDEK ZEBRANIA 

 

Skarbnik Rady Rodziców Pani Beata Początek przywitała zgromadzonych Członków Rady 

Rodziców. 

 

Następnie Skarbnik Rady Rodziców przedstawiła porządek zebrania. 

 

1. Na początku zebrania przedstawiciel firmy EIS (Europejski Instytut Szkoleniowy) 

przedstawił ofertę edukacyjną swojej firmy, dotyczącą nowoczesnych metod nauki 

min. ortografii, technik pamięciowych oraz matematyki. Przedtawiciele Rady 

Rodziców otrzymali ulotkę promującą EIS oraz uzyskali podstawowe informacje  o 

orientacyjnym koszcie kursów oraz technikach nauki proponowanych przez Instytut 

(podstawowe informacje dostępne są na stronie www.eis.edu.pl oraz 

www.ortografiaonline.pl). Jedna z klas II w ramach testu korzystać będzie z 

oferowanego programu, zaś po pozytywnych rekomendacjach po teście – będzie 

istniała możliwość przeszkolenia nauczycieli szkolnych i rozszerzenia programu na 

inne klasy. 
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2. Następnie Skarbnik Rady Rodziców odczytała podanie nauczycielek klasy IE oraz IF z 

prośbą o dofinansowanie nagród w konkursie recytatorskim dla wyżej wymienionych 

klas. Rada Rodziców jednogłośnie wyraziła zgodę na dofinansowanie nagród w tym 

konkursie. 

3. W kolejnym punkcie zebrania, Pani Beata Początek przeczytała podanie dot. zwrotu 

kosztów obiadu dla uczestników olimpiady kreatywności. 20 członków Rady Rodziców 

było przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. 

4. W kolejnym punkcie obrad Skarbnik Rady Rodziców przedstawił sytuację dotyczącą 

wpłacanych składek na Radę Rodziców w ramach poszczególnych klas (m.in. kwota 

wpłaconych składek, średnia na ucznia w danej klasie) oraz zobowiązał 

przedstawicieli klas do zmobilizowania rodziców do dokonywania wpłat na Radę 

Rodziców. 

5. Następnie jeden z członków Rady Rodziców przedstawił ofertę fotografa, który 

chciałby nawiązać współpracę ze szkołą nr 82 w kolejnym roku szkolnym. 

Przedstawiona oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem Członków Rady 

Rodziców ze względu na prezentowany walor artystyczny przedstawianych zdjęć. 

6. W kolejnym punkcie spotkania nawiązała się dyskusja dotycząca oferty ubezpiecznia, 

z której korzystają uczniowie szkoły i konieczności zebrania ofert ubezpieczeniowych 

z różnych firm, porównania tych ofert oraz wybrania najkorzystniejszej z nich na rok 

szkolny 2014/2015. 

7. Po raz kolejny wywiązała się dyskusja na temat konieczności podjęcia działań 

zmierzających do wyceny remontu Sali gimnastycznej oraz po dokonaniu wyceny 

przez Rzeczoznawcę – poszukania możliwości finansowania remontu Sali. Rada 

Rodziców zwraca się z prośbą do Dyrekcji Szkoły o podanie faktów w sprawie Sali 

gimnastycznej (jaki jest obecnie stan techniczny sali, kiedy wykonywane były 

ostatnie oględziny sali gimnastycznej, czy szkoła ma w planach w najbliższym czasie 

dokonanie remontu Sali, jeśli tak to w jakim zakresie). 

8. Następnie poruszono temat stojaków rowerowych na terenie szkoły. Rada Rodziców 

zwraca się z pytaniem do Dyrekcji czy w najbliższym czasie planuje dostawienie 

większej ilości takich stojaków, tak aby większa ilość uczniów mogła z nich korzystać. 
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9. W kolejnym punkcie zebrania Rady Rodziców poruszony został temat strony 

internetowej Szkoły oraz konieczności jej uproszczenia oraz bieżącego 

aktualizowania a także zapytania Dyrekcji o plany dotyczące wprowadzenia 

Dziennika Elektronicznego. Rada Rodziców zwraca się z pytaniem do Dyrekcji czy 

planowane są zmiany w zakresie przebudowy strony internetowej (jeśli tak, to jaki 

będzie zakres prac) oraz czy planowane jest wprowadzenie Dziennika 

Elektronicznego (jeśli tak to kiedy, jeśli nie – to jaki jest tego powód). 

10. W ostatnim punkcie spotkania ustalono, że w dniach 14-16 kwietnia b.r. 

odbędzie się na terenie szkoły zbiórka książek do szkolenej biblioteki. Akcja 

poprzedzona będzie działaniami promocyjnymi (plakaty w różnych miejscach w 

szkole). 

  

Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w środę 15 kwietnia b.r. (wtorek) o godz. 19:00. 

 

Na tym zakończono szóste posiedzenie Rady Rodziców w dniu 11 marca 2014 r. 

 

 

Protokół sporządziła 

Katarzyna Dylik 

Sekretarz Rady Rodziców 

 

………………………………… 

 
 
 


