
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 397 

im. BOHATERÓW OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ W WARSZAWIE 

19 LISTOPADA 2020 R.

1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Rodziców.

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

W zebraniu Rady Rodziców w dniu 19-11- 2020 udział wzięło 13 osób. 

1) Beata Leszczyńska – oddział zero (przez część spotkania)

2) Karolina Kostrzewska – Manowiecka – kl. I B

3) Rafał Korytkowski – kl. II A

4) Sylwia Kobus – kl. II B

5) Anna Rowicka – kl. II C

6) Anna Petroff – Skiba – kl. III A

7) Agnieszka Gasińska – kl. III C

8) Marek Wiśniewski – kl. IV A 

9) Agata Domalewska – kl. IV B

10) Robert Szlachetka – kl. VI A

11) Magdalena Siborenko – kl. VI A

12) Katarzyna Wnęk – VI B

13) Katarzyna Gorzędowska – kl. VII B

Spośród ww. osób 12 osób miało prawo głosu.

3. Następnie  został  przyjęty  Protokołu  z  Posiedzenia  z  dnia  20.10.2020  z

uwzględnieniem drobnych poprawek.

4. Podsumowania działań dotyczących uzupełnienia bazy komputerowej potrzebujących

dzieci z naszej szkoły przedstawił Rafał Korytkowski. Poinformował, że przekazał trzy

komputery do dyrekcji szkoły, kto re udało mu się bezpłatnie pozyskać, Opowiedział,

że z ogłoszenia zawieszonego na stronie zgłosiły się mailowo trzy osoby , z czego

dwie zrezygnowały, a jednej został przekazany komputer, który przekazała wcześniej

Katarzyna Gorzędowska. Na komputerach został zamieszczony bezpośredni kontakt

do Rafała, gdyby była potrzeba jakiegoś wsparcia. 



5. Następnie  omówione  zostały  możliwe  działania  zmierzających  do  poprawy

przestrzeni wizualnej w naszej szkole. Pani Karolina Kostrzewska przedstawiła zarys

koncepcji  zmian  dla  dolnego  korytarza,  która  była  dyskutowana.  Duże  emocje

wzbudziła  kwestia  siedzisk  i  czy  zasadnym  jest  zamieszczać  je  w  przestrzeni

korytarza.  Robert  Szlachetka  postulował,  aby  pamiętać  o  przepisach

przeciwpożarowych, dyskutowano także o tym, że konieczne jest uzyskanie wsparcia

i zbadanie potrzeb nauczycieli, których sale wychodzą na korytarz parteru.

Karolina Kostrzewska przedstawiła też ciekawe pomysły na działania na korytarzach

na wyższych piętrach, np. zamieszczenia ram, w których klasy opuszczające szkołę,

mogą stworzyć swoje obrazy/ dzieła.

Karolina  Kostrzewska  ma  przygotować  na  jedno  z  kolejnych  posiedzeń  Rady

Rodziców bardziej szczegółowy plan wraz z kosztorysem

6. Kolejnym  tematem  podczas  zebrania  Rady  Rodziców  była  kwestia  wyników

egzaminu ośmioklasistów, które w naszej szkole wypadają dość niekorzystnie na tle

innych szkół warszawskich, a nawet szkół praskich. Pani Magdalena Siborenko i pani

Katarzyna Wnęk zrelacjonowały swoje rozmowy z nauczycielkami szkolnymi, które

ucieszyły się, że Rada Rodziców zainteresował się tym tematem. Panie umówione są

jeszcze  na  kolejne  rozmowy,  po  których  będzie  można  zastanowić  się  bardziej

szczegółowo  nad  działaniami,  które  możemy  podjąć  jako  Rada  Rodziców,  żeby

wesprzeć uczniów i nauczycieli.  Dyskutowana była też kwestia podejścia rodziców,

bez których współpracy nie uda się przekonać uczniów do bardziej wytężonej pracy,

a niektórzy rodzice uważają, że od dzieci zbyt wiele się wymaga, co przynosi niestety

wymierne słabe rezultaty. 

7. Następnie  odbyła  się  dyskusja  dotycząca  zdalnej  edukacji.  Rodzice  wymienili  się

opiniami. Problem, który został zauważony to nie włączanie kamerek przez uczniów

klas  starszych,  a  przede  wszystkim  nie  włączanie  ich  przez  nauczycieli,  a  także

problem długotrwałej absencji jednej z nauczycielek klasy 7 i braku podjęcia działań

zaradczych (wyznaczenie nauczyciela na zastępstwo, czy też zadania materiału do

opracowania). Ustalono, że w tych dwóch kwestiach zostanie przygotowane pismo do

dyrekcji szkoły. 



8. Rozmawiano  także  o  małym  odzewie  na  konkursy  samorządu.  Zebrani  rodzice

wskazali, że najlepszą drogą na ich promocję jest informowanie o nich  przez Librusa

i przez wychowawców. 

9. Zastanawiano  się,  co  zrobić,  żeby  zaktywizować  FB  szkoły,  pani  Anna  Rowicka

zadeklarował  się,  że  porozmawia  z  panią  Agnieszką  Żółcińską,  która

prawdopodobnie jest odpowiedzialna za niego.

10. Zebranie  zakończono  na  ustaleniu,  że  na  kolejnym  Posiedzeniu  Rady,  zostaną

przedstawione informacje dotyczące stanu wpłat na Radę Rodziców.

Protokół sporządziła:

Anna Petroff-Skiba


