
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 397  

im. BOHATERÓW OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ W WARSZAWIE  

29 PAŹDZIERNIKA 2020 R. 

 

1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Rady Rodziców. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad.  

W zebraniu Rady Rodziców w dniu 29-10- 2020 udział wzięło 17 osób.  

1) Beata Leszczyńska – oddział O 

2) Alina Krychowska – Ćwikła- kl. I A 

3) Karolina Kostrzewska – Manowiecka – kl. I B 

4) Rafał Korytkowski – kl. II A 

5) Sylwia Kobus – kl. II B 

6) Anna Rowicka – kl. II C 

7) Anna Petroff – Skiba – kl. III A 

8) Waldemar Piosik – kl. III B 

9) Agnieszka Gasińska – kl . III C 

10) Marek Wiśniewski – kl. IV A (przez fragment spotkania) 

11) Agata Domalewska – kl. IV B 

12) Robert Szlachetka – kl. VI A 

13) Magdalena Siborenko – kl. VI A – bez prawa głosu 

14) Katarzyna Wnęk – VI B 

15) Katarzyna Gorzędowska – kl. VII B 

16) Katarzyna Siczek– kl. VIII B 

17) Piotr Grabowski – przedstawiciel samorządu uczniowskiego 

Spośród ww. osób 15 osób miało prawo głosu. 

3. Na początku zebrania przedstawiciel samorządu uczniowskiego – pan Piotr 

Grabowski(uczeń klasy 8a) opowiedział o planach samorządu na działania animujące 

dla uczniów na bieżący rok szkolny, na które potrzebne byłoby finansowanie z Rady 

Rodziców. Zaprezentował pomysł na organizację comiesięcznych konkursów (w 

sumie maksymalnie 10) dla uczniów. Wymienił trzy pierwsze konkursy, które 

samorząd chce zorganizować: na przebranie związane z Halloween, na najciekawszą 

maseczką oraz najciekawsze ćwiczenia on-line na lekcji oraz potrzebę sfinansowania 

gabloty dla samorządu. Rada Rodziców wyraziła zainteresowanie i obiecała 



finansowanie dla nagród i innych wymienionych działań, o ile samorząd wraz z 

opiekunką samorządu, panią Lizoń, przygotują podanie. Członkowie Rady rozmawiali 

także o tym, jak można promować wśród młodzieży ogłoszone konkursy. 

 
4. W kontekście prowadzonej dyskusji dotyczącej promocji działań samorządu, 

zastanawiano się nad kwestią FB szkoły. Pan Rafał Korytkowski został zobowiązany 

do ustalenia, kto ze strony szkoły odpowiada za FB szkoły.  

 
5. Następnie został jednogłośnie przyjęty Protokołu z Posiedzenia z dnia 8.10.2020 

 
6. Ustalono, że informacja dotycząca zapotrzebowania na dodatkowe komputery dla 

potrzebujących uczniów z naszej szkoły, zostanie zamieszczona na stronie szkoły i że 

akcję ze strony Rady Rodziców nadzoruje pan Rafał Korytkowski. 

 
7. Następnie odbyła się krótka dyskusja dotycząca zaproponowanego Regulaminem 

Rady Rodziców. Został on przyjęty jednogłośnie. Głosowali na niego wszyscy obecni 

uczestnicy spotkania. 

 

8. Kolejnym tematem podczas zebrania Rady Rodziców była kwestia poruszona 

wcześniej mailowo, czyli wyniki egzaminu ośmioklasistów, które w naszej szkole 

wypadają dość niekorzystnie na tle innych szkół warszawskich, a nawet szkół 

praskich. Postanowiono, że sprawa zostanie omówiona na kolejnym spotkaniu, a dwie 

przedstawicielki Rady Rodziców – pani Magdalena Siborenko i pani Katarzyna Wnęk 

przygotują więcej danych, nad którymi będzie można rozmawiać oraz pomysły 

dotyczące rozwiązań; 

 

9.  Następnie został omówiony oraz przegłosowany i przyjęty bez żadnych zmian wobec 

zaproponowanej wersji preliminarz wydatków na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

10. Następnie odbyła się dyskusja na temat korytarza szkolnego i zrelacjonowane zostały 

nieskuteczne działania podejmowane w poprzednim roku w tej sprawie. Pani Karolina 

Kostrzewska zobowiązała się zgłębić temat, skontaktować z nauczycielką – panią 

Beatą Mikołajczyk, która zaangażowana była w część tych działań i zaproponować 

plan zmian, który mógłby zostać podjęty.  

 

 



11. Dyskutowano także o videofonie do świetlicy i jego zasadności, pan Marek Wiśniewski 

został poproszony o kontynuowanie działań w tej sprawie.  

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

podjęte tematy dotyczące działań na rzecz egzaminów ośmioklasistów oraz zmian 

estetycznych w szkole. 

Protokół sporządziła: 

Anna Petroff-Skiba 


