
Protokół nr 1/2020/21 z zebrania Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie 

 
W dniu 24.09.2020 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada 
w Warszawie. Uczestniczyli w nim: 
- delegaci klas  
- pan Marek Hampel (Dyrektor) 
W przedmiotowym zebraniu nie były reprezentowane klasy: 4B, 5C, 5D i 6D. 

 

Program zebrania: 

 

1. Omówienie wydatków i bilans środków finansowych zebranych w ramach składek na Radę 

Rodziców w roku szkolnym 2019/20. 

a) omówienie wydatków 

b) bieżący stan środków finansowych na starcie roku szkolnego 2020/21 

c) omówienie zarzutów dotyczących niewłaściwego zarządzania finansami Rady Rodziców: 

- brak nagród na koniec roku szkolnego wynikał z regulacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego 

- przedstawienie specjalnego programu nagród dla uczniów klas 8. kończących naukę w Szkole 

Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie 

- wątpliwości związane z zakupem i montażem przeciwsłonecznych oklein okiennych:  

 - wydatek był wielokrotnie omawiany i konsultowany na forum szkoły 

 - analiza ofert firm świadczących tego typu usługi (sprzedaż i montaż oklein przeciwsłonecznych) 

 - wybór firmy był konsultowany i zatwierdzony na forum Rady Rodziców i Dyrekcji 

 - wybrana firma może pochwalić się doświadczeniem i dobrą opinią rynku oraz klientów 

 - testowe oklejenie odbyło się w roku 2018 

- Rada Rodziców nie jest organem, który jest zobowiązany do organizacji przetargów przy zbieraniu 

ofert i podejmowaniu decyzji o zakupach 

- finalnie Rada Rodziców wynegocjowała upust na poziomie 3 000 zł 

- znacząca cześć kosztów realizacji usługi wiązał się w koniecznością wynajmu podnośnika  

Wszyscy zainteresowani mają prawo do zapoznania się z wydatkowaniem i stanem środków finansowych 

zebranych przez społeczność szkolną w ramach składek na Radę Rodziców. Wszelkie ewentualne uwagi i 

wątpliwości powinny być przedmiotem otwartej i jawnej dyskusji.  

Rada Rodziców uprzejmie prosi o kierowanie pytań związanych z jej działaniami, ze szczególnym 

naciskiem na wydatki, bezpośrednio do osób wchodzących w jej skład oraz odpowiadających za 

zarządzanie pracami. 

 

2. Wybór składu zarządzającego pracami Rady Rodziców. 

W wyniku głosowania jednogłośnie przedłużono kadencję osób prowadzących działania Rady Rodziców w 

ubiegłym roku szkolnym, tj.: 

 

Michał Kaczmarek – Przewodniczący  

Agnieszka Szałat-Hryć – Wiceprzewodnicząca  

Justyna Sarnacka-Czochara – Skarbnik  

Michał Kraszewski - Sekretarz 

 

3. Wybór Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców. 

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano następujący skład Komisji Rewizyjnej: 

 

Aleksandra Kaszewiak-Stoch 

Aleksandra Więckowska 

Andrzej Wierzchoń 

 

4. Apel o systematyczne uczestnictwo w zebraniach i pracach Rady Rodziców. 

Rada Rodziców ponownie zwraca się z uprzejmą prośbą, aby osoby, które zdecydowały się na reprezentację 

poszczególnych klas Szkoły Podstawowej nr 271, systematycznie pojawiały się na comiesięcznych 

zebraniach i aktywnie realizowały przyjęte obowiązki (lub ustalały zastępstwo z innymi rodzicami). Brak 



obecności na owych zebraniach (lub sporadyczna obecność) nie tylko dezorganizuje prace Rady Rodziców, 

ale powoduje, że ewentualne problemy i wątpliwości części klas nie mogą być poruszane na forum szkoły. 

Może się też okazać, iż to właśnie wśród rodziców tych „nieobecnych klas” znajdują się tacy, którzy nawet 

nie wiedzą o sprawach, przy których mogliby wesprzeć wysiłki innych. 

 

5. Określenie wysokości składek zbieranych na cele związane z programami i zajęciami 

realizowanymi w roku szkolnym 2020/21. 

- Samorząd Szkolny – 15 zł/rok wyłącznie na koto Rady Rodziców 

- opieka nad zwierzętami – 5 zł/rok 

- składka na Radę Rodziców – 60 zł/rok (kwota sugerowana; finalna wartość zależna wyłącznie od 

indywidualnych decyzji Rodziców) 

- świetlica/zajęcia poza edukacyjnymi – 10 zł/mies. 

Klasy, które do 30.04.2021 wpłacą całość zadeklarowanej kwoty, otrzymają zwrot w wysokości 15%. 

Środki te zostaną przeznaczone do wyłącznej dyspozycji klas w ramach ich potrzeb. 

Rada Rodziców podkreśla wagę systematycznego i kompleksowego informowania Rodziców o wydatkach 

realizowanych w oparciu o zebrane środki (zasadność i wysokość wydatków). 

Wpłaty na Samorząd Szkolny, składki na Radę Rodziców wg zdeklarowanej kwoty i za świetlicę wpłacamy 

(z dopiskiem imię i nazwisko ucznia i klasa) wyłącznie przelewem na konto Rady Rodziców o numerze 

05 1090 1694 0000 0001 1383 8399. 

Składki na opiekę nad zwierzątkami wpłacamy do skarbników klasowych, następnie są ona przekazywane 

bezpośrednio do Pani, która opiekuje się zwierzątkami w naszej szkole. 

 

6. Zakupy realizowane ze środków Rady Rodziców – potrzeby i propozycje. 

- uczniowie powinni zgłaszać swoje pomysły związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem szkoły (panele 

dyskusyjne na godzinie wychowawczej) 

- wychowawcy i nauczyciele powinni dawać impuls do aktywności uczniów 

- tematyczne grupy dyskusyjne Rodziców  

- wymiana pomysłów w mediach społecznościowych – Rada Rodziców posiada konto na FB: 

https://www.facebook.com/Rada-Rodzic%C3%B3w-Szko%C5%82y-Podstawowej-271-115763219185405 

 

 
 

7. Panel informacyjno-dyskusyjny prowadzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 

Listopada w Warszawie. 

a) funkcjonowanie szkoły w realiach covidowego rygoru pandemicznego 

 - kolejne mokotowskie szkoły informują o przypadkach COVID-19 

 - rygorystyczny reżim sanitarny w szkole – dyskusja o wątpliwościach, zagrożeniach i wyzwaniach 

- szkoła na bieżąco analizuje możliwości reakcji na różne scenariusze wystąpienia COVID-19 

wśród szeroko rozumianej społeczności szkolnej 

- wniosek Dyrekcji o położenie szczególnego nacisku na dostęp uczniów do sprzętu 

elektronicznego umożliwiającego dostęp i korzystanie do Internetu (nauczanie zdalne lub/i 

hybrydowe) 

- TEAMS – implementacja systemu nauczania zdalnego 

- regulacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wykładnią postepowania szkoły w realiach 

rygoru pandemicznego 

b) z uwagi na zagrożenia związane z pandemią COVID-19 nie obowiązuje ustalony kalendarz życia 

szkoły 

 

8. Uchwalenie Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

W wyniku glosowania Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy program. 

 

https://www.facebook.com/Rada-Rodzic%C3%B3w-Szko%C5%82y-Podstawowej-271-115763219185405


9. „Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada 
w Warszawie”. 

W wyniku głosowania Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy regulamin. 

 

10. Zaopiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych: 

W wyniku głosowania Rada Rodziców jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała harmonogram dni wolnych od 

zajęć dydaktycznych.  

 

11. Zaopiniowanie harmonogramu przerw: 

W wyniku głosowania Rada Rodziców jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała harmonogram przerw.  

 

12. Pismo Rady Rodziców do Dyrekcji w sprawie obostrzeń i ograniczeń związanych z 

funkcjonowaniem szkoły w realiach covidowego rygoru pandemicznego 

a) chaos panujący w szatni w godzinach porannych 

b) „wędrówki” uczniów między salami lekcyjnymi 

c) mierzenie temperatury 

- Dyrektor poinformowała, iż szkoła nie ma takich możliwości choćby z uwagi na wytyczne stosownych 

organów (GIS) 

d) weryfikacja uczniów pod kątem wystąpienia COVID-19 

- Dyrektor poinformował, że jest to obowiązek Rodziców; ponadto, zgodnie z regulacjami stosownych 

organów (GIS), szkoła nie jest zobowiązana do takowej weryfikacji zdrowia uczniów 

e) zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS), sale lekcyjne są dezynfekowane raz 

na dzień – na wniosek Rady Rodziców, poręcze w przestrzeni korytarzowej będą poddawane dezynfekcji 

po każdej przewie 

f) Konkluzje dyskusji: 

- szkoła działa w oparciu o literę prawa i przepisów obowiązujących w Polsce 

- Dyrektor wnioskuje o powołanie grupy analizującej zgłoszenia rodziców w kwestii zasad, problemów i 

wątpliwości związanych z funkcjonowaniem szkoły w warunkach realiach covidowego rygoru 

pandemicznego. Tego typu zagadnienia powinny być kierowane do Rady Rodziców (do przewodniczącego 

Rady Rodziców – Michała Kaczmarka), które będzie poddawała je analizie i decydowała o kierowaniu do 

Dyrekcji. 

 

13. Pomoc psychologiczno-dydaktyczna. 

Dyrektor potwierdził, że szkoła świadczy takową pomoc, a kadra została wzbogacona o nową pedagog). 

 

14. System nauczania zdalnego TEAMS – szkolenia dla nauczycieli. 

a) organizacja szkolenia i warsztatów umożliwiających nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 
Listopada w Warszawie praktyczne zapoznanie się z zasadami pracy z wykorzystaniem systemu nauczania 
TEAMS (zgłoszona przez Andrzeja Wierzchonia). 
b) Dyrektor zobowiązał się do przygotowania i wdrożenia zasad udziału nauczycieli w przedmiotowych 
warsztatach, które umożliwią skuteczne prowadzenie zajęć lekcyjnych w sytuacji wprowadzenia nauczania 
zdalnego lub/i hybrydowego. 
 

 

Protokół sporządził 

 Michał Kraszewski  

(Sekretarz Rady Rodziców) 

 

 


