
 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY RODZICÓW – załącznik „B” do regulaminu Rady Rodziców 

 

1. Data posiedzenia Rady Rodziców:         17.09.2020 r. 

 

2. Tryb zwołania posiedzenia (zaznaczyć właściwe): 

 

  tryb podstawowy  

 

  tryb pilny: uzasadnienie : prośby rodziców związane z nową sytuacją w zakresie  

                      organizacji roku szkolnego. 

    tryb na żądanie : ……………………………………………………………………………………………….  

 

 

3. Uczestnicy uprawnieni do głosowania (oznaczenie klas wg roku szkolnego 2018/2019): 

przedstawicie

l 

1A 1B 1C 2A 2B 

obecny x x x      x 

nieobecny    x  

4.  

 

przedstawiciel 3A 3B 3C 4A 4B 4C 

obecny  x x    

nieobecny X   x x x 

 
 

przedstawiciel 5A 5B 5C 6A 6B 6C 6D 

obecny  x  x x  x 

nieobecny x  x   x  

 

 

x 



 

 

 

przedstawiciel 7A 7B 7C 7D 8A 

obecny   x x x 

nieobecny x x    

przedstawiciel 8B 8C    

obecny x x    

nieobecny      

 
 

4. Razem przedstawicieli: 15 osób,   

 

5. Stwierdzenie ważności dla celów uchwał: 

 
     Posiedzenie jest ważne – par.12 pkt. 7 regulaminu Rady Rodziców  

      

            Posiedzenie nie jest umocowane do podejmowania uchwał         

 

        5a.    W posiedzeniu uczestniczyli: 

 Przewod. Rady Sekretarz Rady Skarbnik Rady Dyrektor szkoły 

obecny X x x  

nieobecny    x 

        

       5b.    Uczestniczące zaproszone osoby na posiedzenie:  brak. 

 

 

 

6. Sprawozdanie z posiedzenia : 

  

Na posiedzeniu podjęto następujące tematy: 

X

x

x

x

x

x

x

x 



 

 

• Omówiono kwestie związane z koniecznością zmiany Regulaminu RR, 

umożlwiającego funkcjonowanie RR w przypadku sytuacji epidemiologicznej, w 

której nie odbywają się zebrania klasowe (wywiadówki) w tradycyjnej formie. 

Podjęto w tym zakresie odpowiednią uchwałę zmieniającą regulamin poprzez 

wprowadzenie w par. 8 dodatkowych punktów o numerach 6 i 7.  

• Ustalono, iż sprawozdania finansowe oraz z działalności Rady Rodziców będą 

przekazane dla osób zainteresowanych drogą elektroniczną. Sekretarz RR zebrał listę 

mailingową zainteresowanych osób. 

• Ustalono kwotę składki wpłaty na Radę Rodziców wynoszącą:  

- 80 zł na pierwsze dziecko, 

- 40 zł na drugie dziecko, 

- brak opłaty za kolejne dzieci. 

• W zakresie propozycji do wydatków w tym roku szkolnym w ramach budżetu Rady 

Rodziców podjęto decyzję, aby środki te były wydatkowane m.in. na środki 

techniczne umożliwiające szkole efektywne prowadzenie zajęć w przypadku 

nauczania zdalnego (doposażenie informatyczne, telekomunikacyjne, 

oprogramowanie). 

• Ustalono, iż rodzice będą dokonywali samodzielnie ubezpieczenia uczniów dokonując 

indywidualnego wyboru w całym zakresie sprawy. Rada Rodziców nie będzie 

wybierać oferty ubezpieczeniowej wspólnej dla wszystkich dzieci i nie będzie 

propagować żadnej z ofert ubezpieczycieli, ani żadnego z ubezpieczycieli.  

Odpowiednia wiadomość dla rodziców przypominająca o możliwości ubezpieczenia 

dziecka pojawi się na dzienniku elektronicznym. Podkreślono, iż ubezpieczenie ma 

charakter dobrowolny.  

• Poinformowano rodziców, iż na chwilę obecną  organizacja balu rodzicielskiego oraz 

dnia święta szkoły jest zawieszona ze względu na nie pewną sytuację związana z 

pandemią. Rodzice wnioskują jednak o ponowne przemyślenie sprawy i 

organizację balu z wprowadzeniem pewnych zmian jak : zmiana sali, organizacja w 

obiekcie hotelowym bądź restauracji, rezygnacja z przynoszenia art. spożywczych na 

rzecz podniesienia ceny biletu bądź zaangażowania się w sponsoring. Zmiana 

koncepcji balu ma na celu odświeżenie formuły, porównanie rozwiązań, zachęcenie 

nowych osób. Zaproponowano także formułę balu w „maskach” na wzór balu 

weneckiego.   

• Podjęto temat zatwierdzenia programu wychowawczo – profilaktycznego na rok 

szkolny 2020/2021. W tym zakresie sformułowano wstępnie następujące uwagi: 

1. obszar zdrowie  

- RR postuluje,  aby program wyraźnie podejmował tematykę "covid" w zakresie 

mycia rąk, rozróżniania skutków mycia silnym detergentem a mydłem, higieny w 

zakresie używania maseczki, jej utylizacji, oraz innych tematów związanych z 

zagadnieniami pandemii,   

2. obszar bezpieczeństwo  

- RR postuluje, aby położyć nacisk na uświadomienie zagrożeń panujących w sieci; 

wstępnie podjęto decyzję o dofinansowaniu tego zagadnienia ze środków RR np. 

poprzez zakup profesjonalnego szkolenia, itd. 



 

 

- RR postuluje, aby przeprowadzana diagnoza uczniów pod kątem problemów 

zdrowotnych kończyła się przekazaną informacją do rodzica, także w przypadku, gdy 

problemów nie stwierdzono; rodzice chcą znać zasady tej diagnozy (termin, metoda). 

Dalej, na prośbę zebranych, opracowany projekt programu został rozesłany 

przedstawicielom w celu zebrania jeszcze dodatkowych uwag i dopiero potem 

złożenia wspólnego stanowiska RR w tej sprawie na ręce dyrekcji szkoły w terminie 

ustawowym tj. do dnia 30 września. 

• Podjęto temat zajęć podczas D.E.N. Po dyskusji, zaproponowano aby wychowawcy 

rozpytali w klasach w jaki sposób uczniowie chcieliby uczcić to święto, aby 

odpowiednio wcześniej  zaplanować te działania.  

• Podjęto dyskusję na temat funkcjonowania szkoły podczas pandemii. Podczas 

dyskusji: 

- zgłoszono wniosek dotyczący zmiany w regulaminie świetlicy dotyczący zniesienia 

noszenia maseczek na salach świetlicowych; zasadniczymi argumentami były: 

     a/ brak zalecenia w tym zakresie w opublikowanych wytycznych MEN w zakresie  

          organizacji szkoły … , 

     b/ uciążliwość dla dzieci (w świetlicy przebywają dzieci młodsze i często okres  

        przebywania wynosi kilka godzin, długotrwałe utrudnione oddychanie i wynikające z  

        tego konsekwencje, szczególnie zdrowotne i związane z samopoczuciem dziecka) 

     c/ porównanie w pewnym sensie świetlicy do klasopracowni, gdzie zajęcia  

         odbywają się bez maseczek 

- zgłoszono również wniosek dotyczący całkowitego zniesienia noszenia maseczek w 

szkole, poprzedzając tą decyzję ankietą wśród rodziców, 

- wysłuchano rodziców w w/w zakresie,  

- przeanalizowano zapisy regulaminowe w tym zakresie, a także wytyczne ze strony MEN. 

Uznano, iż wprowadzone regulaminy powinny być wcześniej przynajmniej poddane opinii 

rodziców, szczególnie dzieci młodszych. Część przedstawicieli zadeklarowała chęć 

uczestniczenia w spotkaniu z dyrekcją poświęconemu zagadnieniu związanemu z 

tworzeniem regulaminów związanych z „profilaktyką antycovidową”. Zebrani zwrócili 

uwagę, iż rodzice nie mając wyboru ani wiedzy podpisywali zgody i regulaminy, w tym w 

szczególności w zakresie funkcjonowania świetlicy. Biorąc pod uwagę złożoność tematu, 

elementy odpowiedzialności, różnorodność opinii rodziców, szefostwo RR 

zaproponowało podjęcie uchwały – wnioskującej do dyrekcji o przeredagowanie części 

obowiązujących obecnie regulaminów (w szczególności dot. świetlicy) jednakże przy 

współudziale rodziców dzieci bądź po wcześniejszym wysłuchaniu postulatów, 

argumentów ze strony rodziców. Uchwała w dalszej części protokołu. 

 

  

7.  Podjęto na zebraniu trzy uchwały o następującej treści.  

 

 

UCHWAŁA RADY RODZICÓW 

podjęta na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 roku 

          Rada Rodziców podejmuje uchwałę o następującej treści: 



 

 

I. Rada Rodziców, działająca przy Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu,  wprowadza zmianę w Regulaminie 

Rady Rodziców poprzez dodanie do § 8 regulaminu punktów nr 6, 7 o następującym brzmieniu: 

6. W przypadku nie przeprowadzenia wyborów (głosowania), wynikającego z istniejącej sytuacji epidemiologicznej 

dotychczas wybrane osoby pełnią swoje funkcje do czasu powołania ich następców. Osoby te uczestnicząc w zebraniach 

RR są zobowiązane do złożenia ustnego oświadczenia o nie przeprowadzeniu wyborów w danym oddziale.   

7. W przypadku oddziałów klas pierwszych w sytuacji istniejących ograniczeń wynikających z zagrożenia epidemiologicznego 

rodzice mogą podjąć wybór przedstawicieli w oparciu o istniejące w danym oddziale możliwości organizacyjne                         

i komunikacyjne. Wybrane osoby uczestniczące w zebraniach RR są zobowiązana do złożenia ustnego oświadczenia                      

o  wyborze ich jako przedstawicieli oddziału.  

  

II. Rada Rodziców, upoważnia władze rady do opublikowania jednolitego tekstu regulaminu.   

 

 

UCHWAŁA RADY RODZICÓW 

podjęta na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 roku 

                Rada Rodziców podejmuje uchwałę  o następującej treści: 

1. Z dniem 17 września 2020 r. zostaje powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Rodziców 

 – pan Arkadiusz Sobolewski.  

2. Z dniem 17 września 2020 r. zostaje powołana na stanowisko Sekretarza Rady Rodziców  

– pani Ewa Miler-Pinkas.  

3. Z dniem 17 września 2020 r. zostaje powołany na stanowisko Skarbnika Rady Rodziców  

– pan Mariusz Peleck. 

4. Rada Rodziców upoważnia Skarbnika Rady Rodziców pana Mariusza Peleck do dysponowania środkami finansowymi 

należącymi do Funduszu Rady Rodziców.   

 

 

UCHWAŁA RADY RODZICÓW 

podjęta na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 roku 

 

Rada Rodziców podejmuje uchwałę  o następującej treści: 

Rada Rodziców zwraca się do dyrekcji szkoły z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających  

do wprowadzenia zmian w obowiązujących regulaminach: 

- procedury bezpieczeństwa  

- regulamin świetlicy 

poprzedzając je wcześniej spotkaniem z rodzicami celem uwzględnienia opinii większości rodziców w przedmiotowej sprawie.

  

 

W/w uchwały podjęto głosami w całości „za tak”. 

 

Arkadiusz Sobolewski                             

Przewodniczący Rady Rodziców      
 

 

 


