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Protokół z trzeciego posiedzenia w roku szkolnym 2013/2014 

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 

z dnia 20. listopada 2013 r. 

 

W dniu  20. listopada 2013 r. odbyło się trzecie 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 27 członków Rady Rodziców zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

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

 

Obradom Przewodniczyła: Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców Pani Joanna Jagielska. 

 

PORZĄDEK ZEBRANIA 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców Pani Joanna Jagielska przywitała zgromadzonych 

Członków Rady Rodziców. 

 

Następnie Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców przedstawiła porządek zebrania. 

 

1. Na początku rozpatrzono podania nauczycieli Sp 82 o dofinansowanie ze środków 

Rady Rodziców, które wpłynęly na ręce Pani Skarbnik Beaty Początek w 

uzgodnionym wcześniej terminie. Po rozpatrzeniu podań oraz podliczeniu budżetu 

Rady Rodziców przeprowadzono głosowanie nad zatwierdzeniem preliminarza. 

preliminarz Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014 zatwierdzony został 

jednogłośnie. 

2. Następnie Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców, Pani Joanna Jagielska przedstawiła 

członkom Rady Rodziców do zaoopiniowania nowy plan finansowy Szkoły nr 82. Po  

burzliwej dyskusji na temat przedstawionego planu finansowego, Rada Rodziców 

jednogłośnie negatywnie zaopiniowała ww dokument. Pani Z-ca Przewodniczącego 

Rady Rodziców zobowiązała się w osobnym piśmie zebrać uwagi zgłaszane przez 

członków Rady Rodziców dotyczące przedstawionego planu i przedstawić go Dyrekcji  
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Szkoły nr 82. 

3. W kolejnym punkcie obrad jeden z Członków Rady Rodziców zgłosił problem toalety 

damskiej na II piętrze szkoły, gdzie w każdej z kabin brakuje deski sedesowej oraz 

zamków do zamykania kabiny. Prosimy Dyrekcję Szkoły o sprawdzenie stanu toalet 

w szkole, a w przypadku stwierdzenia ich złego stanu technicznego o zajęcie się 

doprowadzeniem ich do stanu używalności. 

4. Następnie wywiązała się dyskusja na temat Sali gimnastycznej w szkole oraz 

konieczności przygotowania jak najszybciej kosztorysu prac budowlanych w celu 

rozpoczęcia starań o pozyskanie środków finansowych potrzebnych na 

wyremontowanie Sali gimnastycznej. 

5. W kolejnym punkcie obrad wywiązała się dyskusja na temat programu „Lekki 

tornister” oraz konieczności uświadomienia przez przedstawicieli Rady Rodziców 

Rodziców w swoich klasach, że taki program jest w szkole prowadzony i żeby 

podręczniki szkolne nie były przekazywane na makulaturę na początku roku, a do 

klas które mogłyby z takich podręczników skorzystać, jeżeli są w dobrym stanie. 

6. Następnie rozmawiano o potrzebach Biblioteki szkolnej oraz o propozycji zachęcenia 

Rodziców w poszczególnych klasach do przynoszenia niepotrzebnych książek z 

literatury dziecięcej do szkolnej biblioteki. Członkowie Rady Rodziców zadeklarowali 

się do poruszenia na zebraniach klasowych tego tematu oraz uczulenia Rodziców o 

konieczności edukacji dzieci w zakresie dbania o książki (co będzie także przydatne w 

kontekście zbioru podręczników w ramach akcji „Lekki tornister”). 

7. Na koniec poruszony został temat braku sal w Szkole na zajęcia wyrównawcze czy w-

f. Zgodnie z korespondencją jednego z członków Rady Rodziców z Panią Sylwią 

Kolińską, Głównym Specjalistą ds. administracji w Bemowskim Centrum Kultury w 

Dzielnicy Bemowo, ustalono że Art-Bem chętny jest użyczyć nieodpłatnie wolne sale 

na cele edukacyjne dla uczniów Szkoły nr 82. 

 Na dzień dzisiejszy wolne sale w Art-Bemie: 

 Sala 009 - sala taneczna (max. 10 os.) - dostępność cały tydzień w godz. 8:00 - 

 9:45, pon., wt. pt.:11:30 - 13:15. 

 Sala 127 - duża sala taneczna (max. 40 os.) - dostępność pon., wt., czw.:8:00 - 

 8:45, pon. 12:00 - 14:15, pt. 11:30 - 15:00. 

 Sala 125 - mała sala bez okien (max. 12 os.) - dostępność cały tydzień w godzinach 

 8:00 - 8:45, dodatkowo wt. 14:00 - 16:30, czw. 8:00 - 12:00. 
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Sala 120 - mała sala (max. 10 os.) - dostępność wt., pt. w godz. 8:00 - 8:45 oraz śr. 

 11:30 - 12:30. 

 Sala 216 - średnia sala z ławkami (max. 15 os.) - dostępność pon., wt., śr.: 14:30 - 

 15:45. 

 

Rada Rodziców prosi Dyrekcję Szkoły o zajęcie się tematem wolnych sal w Art-Bemie, 

ponieważ w sytuacji brakujących sal w Szkole, może to rozwiązać problem w-f na 

korytarzach szkoły oraz szukania wolnych sal na zajęcia wyrównawcze i dodatkowe. 

 

Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się w środę 10 grudnia b.r. (wtorek) o godz. 19:00. 

 

Na tym zakończono trzecie posiedzenie Rady Rodziców w dniu 20 listopada 2013r. 

 

 

Protokół sporządziła 

Katarzyna Dylik 

Sekretarz Rady Rodziców 

 

………………………………… 

 
 
 


