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Rada Rodziców 

przy Szkole Podstawowej nr 9 

50-505 Wrocław, ul. Nyska 66   

         

 

  

 

 

Protokół nr 1/2020-21 

 

z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 23 września 2020 roku 

 

 

Porządek spotkania: 

 

1. Powitanie zebranych rodziców z Dyrekcją Szkoły. 

2. Odpowiedź Dyrekcji na pytania zadane drogą mailową.  

3. Wybory Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021 

4. Zaopiniowanie rozliczenia planu finansowego RR na rok szkolny 2019/2020, oraz planu 

finansowego RR na rok szkolny 2020/2021 

5. Zaopiniowanie programu wychowaczo-profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021 

6. Zaopiniowanie planu finansowego szkoły na rok szkolny 2020/2021 

7. Inne 

 

 

 

Ad. 1  Przewodnicząca RR Szkoły Magdalena Trzepla powitała przedstawicieli Szkoły oraz  

zebranych przedstawicieli oddziałowych Rad Rodziców. Na zebraniu obecni byli 

przedstawiciele rodziców z 19 klas (lista obecności stanowi załącznik nr. 1 do protokołu) oraz 

dyrektor Zbigniew Matuszak, wicedyrektor Justyna Krzewska, wicedyrektor Izabela Gajda-

Chrzanowska, pedagog Jolanta Dolata i psycholog Marta Suchta, kierownik świetlicy 

Magdalena Chrąchol. 

Lista członków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr. 9 stanowi załącznik nr 2. do 

protokołu 

.  

 

Ad. 2. Podczas zebrania Dyrektor szkoły udzielił odpowiedzi na nasze pytania 

 

 

Odniesienie  się do przeprowadzonej ankiety Rodzic partnerem szkoły 

 

Dyrektor zwrócił uwagę na bardzo niski poziom zaangażowania rodziców w wypełnienie 

ankiety - zaledwie 11%. W tym roku szkolnym wychowawcy będą poszerzać wiedzę  
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rodziców w zakresie ich praw i możliwości uczestnictwa w życiu szkolnym, działaniem na 

rzecz dzieci. Podejmowanym działaniom przyświecać będzie hasło: „Szkoła i Rodzice to 

jeden front”. 

 

 

Dlaczego ponownie została wybrana ta sama firma dostarczające dostarczająca obiady 

mimo sprzeciwu rodziców?  

 

Do przetargu stanęły dwie firmy. Ponieważ druga kandydująca firma nie spełniała kryterium  

doświadczenia w zbiorowym żywieniu, ponownie wybrana została firma TIM. Wicedyrektor 

Justyna Krzewska codziennie sprawdza posiłki i przyznała, że w tym roku szkolnym ich 

jakość bardzo się poprawiła.  

 

Jako rodzice zwróciliśmy się z prośbą,  żeby przy następnym przetargu w komisji mógł 

zasiąść przedstawiciel RR. Zaproponowano działania, na podstawie których możliwa byłaby 

ocena usług firmy cateringowej, w tym niezależna, zewnętrzna ocena jakości cateringu oraz 

protokół kontroli rozszerzonej posiłków z udziałem komisji rodziców. 

 

Czy możliwe by było dostarczanie dzieciom zafoliowanych posiłków o określonej 

godzinie przez inną firmę niż TIM? 

 

Odpowiedź Dyrekcji była negatywna. Taka firma musiałaby wygrać przetarg. 

 

 

Czy w czasie pandemii rodzicie będą mogli kontrolować posiłki? 

 

Dyrektor wskazał na taka możliwość, pod warunkiem zachowania zasad sanitarnych 

obowiązujących podczas pandemii. 

 

Dlaczego nie działają dystrybutory wody? 

 

Dyrektor poinformował, że taka decyzja została podjęta zgodnie z zaleceniem Inspektora 

Sanitarnego  

 

Jak często obecnie są dezynfekowane sanitariaty szkolne? 

 

Po każdej przerwie są dezynfekowane klamki, wyłączniki i inne często dotykane 

powierzchnie.  

 

Wjazd na teren szkoły 

 

Jako RR zwróciliśmy uwagę, że szlaban przy wjeździe na teren Szkoły otwarty jest krótko, co 

utrudnia sprawny ruch samochodów rodziców podwożących dzieci. Znaczny ruch 

samochodowy na ul. Nyskiej stwarza dodatkowo zagrożenie komunikacyjne i niekorzystnie 

wpływa na bezpieczeństwo dzieci wysiadających przed Szkołą (po obu stronach jezdni).  

 

Dyrektor obiecał sprawdzić możliwość przedłużenia czasu, w którym szlaban będzie otwarty, 

tj. do godziny 8:00. Poinformował również,  że występował do Rady Osiedla oraz do Zarządu 

Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu o ustalenie parkingu przed Szkołą jako parkingu 

czasowego (z obowiązującą zasadą krótkiego postoju typu „kiss and by”). ZDiUM odrzucił 

wniosek argumentując odmowę niezbyt natężonym ruchem samochodów w tym rejonie. 
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Jednocześnie Dyrektor zwrócił uwagę na celowość edukacji ekologicznej dzieci, w tym 

zachęcanie ich do pokonywania drogi do szkoły pieszo.   

 

Po dyskusji podjęliśmy decyzję o zasadności ponownego wystąpienia z wnioskiem do 

ZDiUM o ograniczenie ruchu samochodowego w określonych godzinach i/lub ograniczenie 

czasowe parkowania na parkingu przed szkołą w określonych godzinach i/lub o wybudowanie 

zatoczki umożliwiającej chwilowe zatrzymanie się zmotoryzowanych rodziców. Działania te 

mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci oraz zapewnienie płynnej jazdy pozostałym 

uczestnikom ruchu drogowego. Uzasadnieniem ponownego rozpatrzenia wniosku RR/ 

Dyrekcji przez ZDiUM jest istotny wzrost liczby mieszkańców w rejonie szkoły oraz 

związany z tym wzrost natężenia ruchu na ulicy Nyskiej w ciągu ostatnich 2 lat.  

 

 

Dwuzmianowość  

 

W klasach 1-3 wśród rodziców została przeprowadzona ankieta na temat obecnego 

mieszanego dwuzmianowego planu lekcji. Większość rodziców opowiedziała się za obecnym 

systemem. Wątpliwość wyrażona na zebraniu dotyczyła jednak czasu odpoczynku między 

zajęciami szkolnymi w przypadku dzieci, które kończą lekcje o 16:55 a kolejnego dnia 

rozpoczynają zajęcia o godzinie 7:45. Rodzice zaproponowali, by rytm zmian był regularny w 

ten sposób, by dana zmiana dotyczyła kolejnych dni (w systemie: dwa kolejne dni na zmianę 

pierwszą, trzy kolejne – na zmianę drugą). 

Wicedyrektor Izabela Gajda poinformowała, że zmiana planu uwzględniająca powyższy 

wniosek będzie możliwa od przyszłego półrocza.  

 

 

Lekcje religii 

 

Coraz więcej dzieci rezygnuje z uczęszczania na lekcje religii. Te nieobowiązkowe zajęcia  

nie zawsze umieszczane są w planie lekcji jako skrajne (pierwsze lub ostatnie), co powoduje, 

okienka i uczniowie nieuczestniczący w tych zajęciach mogą spędzić wolny czas tylko w 

świetlicy. Wydłuża to czas spędzony w szkole i budzi niepokój rodziców.  

 

W odpowiedzi Dyrekcja przekazała informację, że mimo podejmowanych starań, religia nie 

zawsze jest skrajną lekcją. Nie wykluczyła możliwości łączenia klas, zwłaszcza w przypadku 

niewielkiej liczby uczniów uczęszczających na religię.  

 

Jednym z rozwiązań tego problemu jest zredukowanie liczby godzin religii z dwu do jednej w 

tygodniu. Taka zmiana ułatwiłaby ułożenie planu uwzględniającego kolejność lekcji religii 

poprzez zwiększenie dostępności sal. Skrócony czas zajęć szkolnych jest nie bez znaczenia 

również w kontekście zagrożeń epidemiologicznych (pandemia COVID-19 oraz zwiększona 

zachorowalności na inne choroby układu oddechowego w okresie jesienno-zimowym). 

Dyrektor poinformował, że dwukrotnie zwracał się z taką prośbą do proboszcza, i mimo 

zgody biskupa, uzyskał odpowiedź odmowną.  

 

Na zebraniu postanowiliśmy, że konieczne jest ponowne wystosowanie pisma do biskupa i 

proboszcza z powyższą argumentacją (główny cel: krócej w szkole wobec aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej).  

Zaproponowano, by dodatkowym argumentem w dyskusji była opinia wyrażona przez szerszą 

grupę rodziców. Ustalono, że Przewodniczący przedstawią stanowisko rodziców 

poszczególnych klas do końca bieżącego miesiąca, tj. września (Pytanie: „Czy jest Pani/Pa za 

zmniejszeniem liczby godzin lekcyjnych religii z dwóch do jednej?”).       
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Świetlica 

 

Przychylnie została rozpatrzona prośba rodziców, żeby dzieci pozostające pod opieką 

świetlicy szkolnej mogły być odbierane przez osoby prowadzące zajęcia poza szkołą  (tj. 

basen, nauka języków i inne) pod warunkiem, że osoba odbierająca i przyprowadzająca 

dziecko/dzieci zostanie do tego upoważniona przez rodziców, podpisze oświadczenie, że jest 

zdrowa oraz co 2 tygodnie podda się pomiarowi temperatury ciała.   

 

 

Uprawnienia nauczyciela wspomagającego 

 

Informacje dotyczące uprawnień nauczyciela wspomagającego znajdziemy w plikach szkoły 

na Librus.  

 

 

Co to są lekcje twórczości w klasach 1-3 

 

Lekcje twórczości to zajęcia obowiązkowe, podczas których, dzieci uczą się twórczego 

rozwiązywania problemów w praktyce. Stanowią element nowego projektu Akademii 

Twórczego Nauczyciela. Nie są tożsame z lekcjami plastyki. 

 

Pisanie zaległych kartkówek (po nieobecności w szkole) 

 

Od 1 października b.r. będzie obowiązywał zmieniony statut szkoły. Rodzice jeszcze nie 

dostali wykazu zmian, natomiast informacje dotyczące pisania sprawdzianów, kartkówek i 

innych prac w czasie nieobecności ucznia w szkole są opisane przedmiotowo w PSO 

(Przedmiotowy System Oceniania dostępne w systemie Librus). 

 

W przypadku przedmiotów, gdzie jest wskazany czas na napisanie zaległe kratówki  można 

złożyć wniosek bezpośrednio do nauczyciela przedmiotu, by kartkówki traktować jak 

odpowiedź ustną, (traktować kartkówkę jako nieobowiązkową) 

 

 

Ocena zero 

 

Ocena „0” jest oceną tymczasową (do czasu napisania kartkówki); nie jest wliczana do 

średniej.  

   

Zdalne nauczanie 

 

Dyrektor opracował wytyczne dla nauczycieli, w których określił zasady prowadzenie lekcji 

online w przypadku przejścia na tryb nauczania zdalnego; np.: jeśli przedmiot odbywa się raz 

w tygodniu to lekcja zdalna musi być przeprowadzana co najmniej raz na dwa tygodnie.  

Dyskusja dotyczyła m.in. możliwości transmisji lekcji a żywo, co w przypadku absencji 

ucznia, pozwoliłoby na uczestnictwo w zajęciach. W Rekomendacjach Wydziału Zdrowia 

Urzędu Miasta Wrocław znajduję się zapis o zasadności zamontowania w tym celu kamery w 

klasie i prowadzenie tej formy lekcji w każdym trybie nauczania, tj., normalnym, 

hybrydowym oraz zdalnym.  

 

 

Inne 
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Dyrektor poinformował, że uwzględniając rejonizację oraz aktualny stan meldunkowy, w 

przyszłym roku powstanie aż 5 oddziałów klas pierwszych. W związku z tym 

najprawdopodobniej nie powstanie klasa integracyjna.  

Dyrektor zachęcał do korespondencji z właściwymi instytucjami, podkreślając, że może to 

wpłynąć, np.: na zmianę rejonizacji lub rozbudowę szkoły i w konsekwencji na lepsze 

warunki nauki dzieci. Zachęcał, by w przypadku meldunku dziecka, dostarczyć do 

Sekretariatu odpowiednie zaświadczenie  

 

 

 

 

Ad. 3. Na spotkaniu przystąpiono do wyboru władz rady. Spośród zebranych przedstawicieli 

rad oddziałowych rodziców wyłoniono następujących kandydatów do władz Rady Rodziców: 

 

- p. Wioletta Sobańska  

- p. Magdalena Trzepla 

- p. Katarzyna Fleischer-Stępniewska 

- p. Marta Radomska  

 

 

 

Następnie przystąpiono do głosowania, w wyniku, którego jednogłośnie  wybrane 

zostało  prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2020/21 w następującym składzie: 

 

- p. Magdalena Trzepla, Przewodnicząca Rady Rodziców  

- p. Katarzyna Fleischer-Stępniewska, Zastępca Przewodniczącego Rady 

Rodziców  

- p. Wioletta Sobańska - Skarbnik Rady Rodziców  

- p. Marta Radomska - Sekretarz Rady Rodziców. 

 

 

Powołani zostali opiekunowie: 

 

            - p. Łukasz Naja – opiekun informatyczny RR 

            - p. Adam Szymański – opiekun ds. spraw prawnych RR  

 

Ad. 4 Plan finansowy RR 

 

 

Wioletta Sobańska, Skarbnik RR przedstawiłam rozliczenie budżetu za poprzedni rok 

szkolny. Rozliczenie zostało jednogłośnie przyjęte przez RR. 

 

Skarbnik przedstawiała do zaopiniowania propozycję planu finansowego na rok 

2020/2021. Plan finansowy RR na bieżący rok szkolny został jednogłośnie przyjęty .  

 

Informacje dotyczące rozliczenia budżetu jak i plan finansowy zawarte są w 

załącznikach do niniejszego protokołu.   

 

 

Ad. 5.Program wychowawczo-profilaktycznego. 
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Drogą mailową rodzice otrzymali program profilaktyczno-wychowawczy Podczas spotkania 

RR zaopiniowała go pozytywnie.  

 

 

 Ad. 6. Plan finansowy szkoły na 2020 rok 

 

Dyrektor szkoły przedstawił drogą mailowa do opinii RR plan finansowy na rok 2021. Na 

spotkaniu został on pozytywnie zaopiniowany przez.  

 

 

Ad.7. Sprawy inne 

 

 

Rodzice klas pierwszych wystąpili z prośbą o przeniesienie automatu z piętra gabinetów klas 

1-3 oraz umieszczenie dystrybutora płynu do dezynfekcji w bezpośrednim sąsiedztwie 

automatu.  

 

 

Dni wolne od zajęć wychowawczo-dydaktycznych 

 

W plikach w Librus zamieszony został kalendarz roku szkolnego, w którym oznaczono  

- dni wolne od zajęć dydaktycznych, tj.: 

 

1.09.2020, 14.10.2020, 12-13.11.2020, 25-27.05.2021  i 25.06.2021 

 

- przerwy świąteczne i ferie: 

 

      23-31.12.2020  – przerwa świąteczna zimowa  

       18-31.01 2021  – ferie zimowe 

       01-05.04 2021  – przerwa świąteczna wiosenna  

 

 

Zebrania i konsultacje 

 

 W Librus w plikach szkoły umieszony jest kalendarz spotkań z rodzicami  

 

             3.11.2020  - Konsultacje on-line 

          8-9.12.2020  - Wywiadówki 

       12-13.01.2021 - Wywiadówki on-line 

            23.03.2020  - Konsultacje on-line 

       11-12.05.2020  - Wywiadówki 

 

 

 

Harmonogram spotkań Rady Rodziców Szkoły  

      

Harmonogram spotkań RR, godzina 17: 30 w następujących dniach: 

 

    23 września 

    04 listopada 

    16 grudnia  

    10 lutego   
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    30 kwietnia  

    19 maja 

      

 

Konta RR 

 

Ustalono sugerowaną kwotę wpłat rodzicielskich: 50pln/rodzinę 

 

1. Konto RR podstawowe. 

Konto podstawowe Rady Rodziców, na które powinna być kierowana dobrowolna składka. 

Nr konta 91 1020 5226 0000 6302 0589 7154 

W tytule przelewu należy wpisać dane ucznia: Imię nazwisko, klasa np. Jan Kowalski, 1c. 

W przypadku rodzeństw składka dla każdego dziecka powinna zostać opłacona osobno. 

2. Konto RR Świetlica. 

Konto Rady Rodziców, na które wpływają dobrowolne składki przeznaczone wyłącznie na 

wydatki świetlicy. 

Nr konta 51 1020 5226 0000 6102 0589 7196 

W tytule przelewu należy wpisać dane ucznia: Imię nazwisko, klasa np. Jan Kowalski, 1c 

W przypadku rodzeństw składka dla każdego dziecka powinna zostać opłacona osobno. 

 

Mamy też inne konta na „Pomoc materialną” i „Konto celowe” 

 

 

Zadania do wykonania przez RR. 

 

1. Zgłoszenie uwag, propozycji do Statutu Szkoły  

2. Stworzenie propozycji regulaminu do konkursu na logo RR  

3. Wybór komicji Skrutacyjnej 

4. Wybór komisji do kontroli obiadów 

5. Wybór komisji Rewizyjnej 

6. Stworzenie pisma o zmiany w rejonizacji szkoły, oraz informowanie rodziców 

żeby rozgłaszać potrzebę meldowania dzieci. 

7. Stworzenie pismo o zmniejszenie lekcji religii do 1 tygodniowo 

8. Wybranie innej nagrody niż ta za frekwencję  

 

Zadania do wykonania przez Dyrekcję 

 

1. Przesłanie statutu szkoły do zaopiniowania. 

2. Ustawienie płynu do dezynfekcji przy automacie z jedzeniem i piciem. 

3. Wystąpienie do Zarządu dróg o wybudowanie zatoczki lub zmianę parkingu na 

czasowy. 

4. Wydłużenie czasu zamykania szlabanu do 8:00 

5. Wprowadzenie przedstawiciela RR do komisji przetargowej wybierającej dostawce 

obiadów.  
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Pytania do dyrekcji szkoły  

 

 

1. Co z lekcjami chemii – nieobecność nauczyciela się wydłuża, dzieci mają w 

zastępstwie inne lekcje 

2. Czy są jakieś plany remontów, rozbudowy szkoły? 

3. Czy określono drogę kontaktu rodziców i władz Szkoły w przypadku zakażenia 

SARS-CoV-2?  

 

 

 

 

Protokołowała                                                                       Zatwierdziła  

 

Marta Radomska                                                               Magdalena Trzepla 

Sekretarz RR                                                                    Przewodnicząca RR 


