
 Warszawa, 17 września 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 w Warszawie 

za rok szkolny 2020/2021

Z uwagi  na  pandemię  SARS-CoV-2 w roku szkolnym 2020/2021 odbyło się  tylko jedno

spotkanie  stacjonarne  (we wrześniu  2020 r.).  Przez  pozostałą  część  roku szkolnego Rada

Rodziców pracowała „zdalnie” podejmując decyzje po konsultacjach e-mailowych. 

Podczas posiedzenia, które odbyło się 23 września 2020 r. omówiono następujące sprawy:

1. Zreferowano  najważniejsze  punkty  Sprawozdania  rocznego  z  działalności  Rady

Rodziców w roku szkolnym 2019/20.

2. Zreferowano sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020.

Saldo na 31 sierpnia 2020 r. wynosiło 114.299,78 zł. 

3. Oba sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez uczestników posiedzenia.

4. Komisja skrutacyjna w składzie Dorota Wawrzyniak-Szewczyk i Michał Szymczak

przeprowadziła tajne wybory do Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2020/21,

w których wyniku zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

Joanna JAKUBOWSKA – Przewodnicząca Zarządu Rady Rodziców,

Paweł ZIMIŃSKI – Zastępca Przewodniczącej,

Jakub WĄDOŁOWSKI – Zastępca Przewodniczącej,

Ewelina OLENDER – Sekretarz,

Grzegorz MAŃKO – Zastępca Sekretarza,

Anna PERZYŃSKA – Skarbnik,

Olaf WOJAK – Zastępca Skarbnika,

Beata ŁACNY – Członek Zarządu,

Robert ŚCISŁOWSKI – Członek Zarządu.  

5. Omówiono  prośbę  o  pomoc  w  zorganizowaniu  fotografa  na  ślubowanie  klas

pierwszych. 

6. Omówiono temat kluczyków do szafek oraz stanu samych szafek.



7. Przeprowadzono głosowanie w sprawie Planu Profilaktyczno-Wychowawczego. Plan

został przyjęty.

8. Omówiono możliwości zwrócenia się do dyrekcji szkoły o wsparcie uczniów, którzy

z powodu epidemii nie mogą uczestniczyć w zajęciach. 

9. Przypomniano zasady okresu ochronnego dla klas czwartych. 

10. Omówiono  problemy  wynikające  z  rozpoczęcia  budowy  budynku  mieszkalnego

obok szkoły. 

11. Jednogłośnie  przyjęto  wniosek  pielęgniarki  szkolnej  o  sfinansowanie  zakupu

wyposażenia apteczki. 

12. Omówiono wynikające z epidemii problemy z realizacją programu „Lekki tornister”.

13. Odczytano  list  od  dyrekcji  szkoły  w  sprawie  zasad  pozostawiania  rowerów  i

hulajnóg  przed szkołą,  dewastacji  mienia  szkoły  i  zasadach  kontaktu  rodziców z

nauczycielami w trakcie nauki zdalnej.

14. W  sekcji  wolne  wnioski  przyjęto  wniosek  o  udostępnienie  składu  środków

dezynfekujących stosowanych przez szkołę i odrzucono wniosek o zwrócenie się do

dyrekcji o zniesienie nakazu używania maseczek.

15. Klasy pierwsze zwróciły uwagę na brak w niektórych salach szafeczek dla dzieci, w

których mogłyby trzymać książki, żeby nie nosić do domu. Rada Rodziców wyraziła

zgodę na sfinansowanie takich szafek w salach, gdzie ich brakuje. Każda klasa ma

zwrócić się do Skarbnika z prośbą o refundację zakupu.

Pozostałe decyzje i rozstrzygnięcia związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Rodziców

były podejmowane w drodze uzgodnień e-mailowych w gronie zarządu lub – w przypadku

spraw o istotniejszym znaczeniu – po konsultacjach z wszystkimi członkami Rady Rodziców:

1. Mariusz  BUGALSKI  został  przedstawicielem  Rady  Rodziców w szkolnej  komisji

żywieniowej.

2. [październik 2020] Omówiono konieczność zwrócenia się do dyrekcji z wnioskiem

o organizację zajęć komputerowych w klasach 1-3 w salach do tego przeznaczonych

(od normalnej realizacji zajęć odstąpiono z uwagi na epidemię). Pismo w tej sprawie

zostało skierowane do dyrekcji szkoły. 

3. [październik  2020]  Przedstawicielom  klas  w  Radzie  Rodziców  przekazano  wykaz

środków dezynfekujących wykorzystywanych w szkole wraz z ich składem. 



4. [październik  2020]  2  października  2020  r.  odbyło  się  spotkanie  zarządu  Rady

Rodziców z dyrekcją szkoły. Omówiono następujące zagadnienia:

a. projekt regulaminu użytkowania szafek;

b. warunki i trudności w realizacji lekcji dla uczniów przebywających w domach;

c. założenia do regulaminu parkowania rowerów i hulajnóg przed szkołą;

d. wykorzystanie e-podręczników w czasie nauki zdalnej;

e. zasady realizacji kolejnych edycji programu „Innowacja niemiecka”;

f. kalendarz akcji charytatywnych.

5. [październik  2020]  Rada  Rodziców  włączyła  się  w  akcję  promocji  ogłoszenia  o

wolnym stanowisku pracy w charakterze stopka – osoby dbającej o bezpieczeństwo

uczniów na przejściu dla pieszych obok szkoły.

6. [październik  2020]  W porozumieniu  z  dyrekcją  uzgodniono  sposób  użytkowania  

e-podręczników w czasie nauki stacjonarnej w szkole. Uczniom udostępnione zostały

e-podręczniki, dzięki czemu możliwe jest pozostawienie podręczników papierowych

w szkole.

7. [październik  2020]  Odrzucono wniosek jednego z  rodziców o podjęcie  negocjacji

z dyrekcją  szkoły  w  sprawie  wprowadzenia  nauki  zdalnej  lub  hybrydowej.  Bez

względu na opinię członków Rady Rodziców, tryb pracy szkoły pozostaje poza jej

kompetencjami.

8. [październik  2020] Rada Rodziców otrzymała  do zaopiniowania  Regulamin ubioru

uczniów  -  po  dyskusji  e-mailowej  i  próbie  głosowania,  w  których  nie  udało  się

wyłonić  jednoznacznego  stanowiska,  Przewodnicząca  Rady  Rodziców  przekazała

przez Librus dyrektor Anie Łukasiak informację o braku stanowiska Rady Rodziców

w tym temacie oraz listę uwag, która powstała podczas dyskusji.  Temat nie został

sfinalizowany aż do zakończenia roku szkolnego 

9. [październik  2020]  Poddano  dyskusji  przedstawiony  przez  dyrekcję  projekt

regulaminu parkowania rowerów i hulajnóg. W drodze dyskusji  uzgodniono szereg

uwag do regulaminu, które zostały przekazane do dyrekcji. Regulamin zaopiniowano

pozytywnie  w  drodze  głosowania.  Jednocześnie  Rada  Rodziców  wyraziła  chęć

partycypacji w kosztach ewentualnego zakupu kolejnych stojaków.

10. [październik  2020] W gronie zarządu podjęto  decyzję  o sfinansowaniu  nagród dla

uczniów  reprezentujących  szkołę  na  międzyszkolnych  zawodach  sportowych

i międzyszkolnych  konkursach  oraz  o  sfinansowaniu  koszulek  z  logo  szkoły  dla

uczniów reprezentujących szkołę. 



11. [październik  2020]  Rada  Rodziców  otrzymała  informację  o  zmianach  w  statucie

szkoły dotyczących

-  możliwości  usprawiedliwiania  on-line  nieobecności  ucznia  w  szkole  (przez

wiadomość Librus)

- wprowadzono bieżącą ocenę z zachowania - nauczyciele mają wystawiać ocenę z

zachowania na koniec każdego miesiąca, a ocena końcowa będzie bazować na tych

ocenach cząstkowych.

12. [październik 2020] Rada Rodziców otrzymała listę organizacji społecznych, z którymi

Szkoła  współpracuje  -  akceptacja  tej  listy  została  dokonana  przez  Zarząd  Rady

Rodziców.

13. [listopad  2020]  W  listopadzie  pozytywnie  zaopiniowano  regulamin  użytkowana

szafek szkolnych. 

14. [listopad 2020] W drodze zdalnego głosowania przyjęto budżet Rady Rodziców na rok

szkolny 2020/21 na sumę wydatków 99.510,15 zł.

15. [luty  2021]  Rada  Rodziców podjęła  decyzję  o  przeznaczeniu  ok.  10.000,00  zł  na

zakup dodatkowego urządzenia na przyszkolny plac zabaw. 

16. [marzec 2021] W drodze głosowania zdalnego pozytywnie zaopiniowano przedłużenie

współpracy z ajentem stołówki.

17. [marzec 2021] Negatywnie zaopiniowano pomysł uruchomienia w szkole automatu do

przekąsek.

18. [marzec  2021]  Pozytywnie  zaopiniowano  regulamin  szkolnego  budżetu

partycypacyjnego.

19. [marzec  2021]  Pozytywnie  zaopiniowano  wniosek  dyrekcji  o  zmniejszenie  liczby

lekcji religii do jednej tygodniowo w klasach 1-2 i 4-7.

20. [kwiecień  2021]  Zarząd  Rady  Rodziców  skierował  do  dyrekcji  szkoły  wniosek

o wdrożenie  działań  mających  na  celu  łagodne  przywrócenie  uczniów  do  nauki

stacjonarnej. Pani Dyrektor przychyliła się do prośby Rady Rodziców wprowadzając

tym samym TYDZIEŃ ULGI.

21. [kwiecień  2021]  Po  ogólnych  konsultacjach  Rada  Rodziców  zdecydowała  się

przekazać nieodebrane nadmiarowe karty empik (zakupione na nagrody w ubiegłym

roku  szkolnym)  do  zrealizowania  przez  nauczycieli  zespołów  językowych  –

angielskiego i niemieckiego. Zakupili oni z tych środków z oferty Empik Pomoce do

nauki  języka  angielskiego  w  grupach  dla  klas  1-3,  dla  klas  4-8  oraz  z  języka



niemieckiego  dla  klas 7-8.  Szczegółowy  wykaz  dostępny  jest  w  dokumentach

finansowych.

22. [maj  2021]  W rozmowie  telefonicznej  z  dyrektor  szkoły  dokonano  następujących

uzgodnień:

a. przychylono się do wniosków sformułowanych  w piśmie,  o którym mowa

w pkt.  18  Sprawozdania  –  uczniowie  po  powrocie  do  trybu  stacjonarnego

zostali objęci „okresem ochronnym”;

b. rozpoczęto remont placu zabaw;

c. uzgodniono sposób organizacji egzaminu na kartę rowerową.

23. [maj  2021]  Rada  Rodziców  otrzymała  informację  o  konieczności  zmiany  firmy

obsługującej wpłaty na stołówkę szkolną. Dotychczasowy operator zamowposilek.pl

upada i Szwajcarka proponuje zmianę na aplikację StartEdu. Wobec przedstawionej

sytuacji  Rada Rodziców wyraziła  zgodę i poinformowała rodziców o zmianie i  jej

konsekwencjach.

24. [maj  2021]  Po  zebraniu  opinii  od  rodziców  Rada  Rodziców  w  dniu  02.06.2021

wystawiła ocenę pięciu nauczycielom robiącym awans zawodowy.

25. [czerwiec 2021] Za pośrednictwem Rady Rodziców powiadomiono rodziców uczniów

o  informacji  z  Kuratorium  Oświaty  w  sprawie  niezgodnych  z  prawem  zapisów

w statucie  szkoły  (dotyczących  sposobu  oceniania).  W  wyniku  tego  został

zmodyfikowany Statut Szkoły.

26. [lipiec 2021] Pozytywnie zaopiniowano listę podręczników na rok szkolny 2021/22. 

27. [sierpień  2021]  Pozytywnie  zaopiniowano  zaproponowany  przez  dyrekcję  szkoły

kalendarz roku szkolnego z uwzględnieniem dni wolnych od zajęć. 

Sprawozdanie sporządzili:

Ewelina OLENDER

Joanna JAKUBOWSKA

Grzegorz MAŃKO


