Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 132 W Warszawie
Ul. Grabowska 1, 01-236 Warszawa
rrsp132@gmail.com

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 132 W WARSZAWIE
DATA: 12 maja 2020, godz. 17.30.
MIEJSCE: platforma CISCO
LISTA OBECNOŚCI: Załącznik nr 1
AGENDA:
1. Sesja Q&A z Panią Dyrektor w sprawach związanych z:
a. Egzamin ósmoklasisty (procedury, terminy)
b. Klasa dwujęzyczna (terminy rekrutacji, testu kompetencji językowych, procedury)
c. Opieka w oddziałach przedszkolnych- od 18 maja (kryteria przyjęcia dziecka, procedury
itd.)
d. Rekrutacja do szkół średnich
e. Dyżur wakacyjny i Lato w Mieście
f. Zakończenie roku szkolnego
g. Przygotowanie szkoły na jesienna epidemię
h. Zajęcia zdalne
i. Inne
2. Przekazanie informacji o dotychczasowych działaniach Przewodniczącej Rady Rodziców,
w tym stanu finansów RR.
3. Dokonanie ocen nauczycieli.
4. Podjęcie uchwały dot. przerw w szkole.
5. Podjęcie uchwały ws. możliwości odbywania się zajęć nieobowiązkowych od godziny 7.10.
6. Zaopiniowanie podręczników na kolejny rok szkolny.
7. AOB

Przebieg spotkania:
Ad. 1.
Na spotkanie została zaproszona Pani Dyrektor, która przedstawiła następujące informacje:
a. Egzamin ósmoklasisty (procedury, terminy):
➢ terminy egzaminów są następujące: 16-18 czerwca o godz. 9,00 (język polski,
matematyka, język angielski),
➢ termin dodatkowy to 7-9 lipca o godz. 9,00 (język polski, matematyka, język
angielski),
➢ wyniki egzaminów powinny zostać przekazane do szkoły do 31 lipca,
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➢ procedury sanitarno- logistyczne nie zostały przekazane szkole (nie jest wiadomym
czy dzieci będą w maskach, rękawiczkach, czy szkoła ma zapewnić długopisy,
kalkulatory),
➢ w dniach, gdy będą odbywać się egzaminy (16-18 czerwca) nie będą prowadzone
zajęcia dydaktyczne,
➢ w chwili otrzymania informacji, Pani Dyrektor natychmiast je przekaże rodzicom
klas 8,
b. Klasa dwujęzyczna (terminy rekrutacji, testu kompetencji językowych, procedury)
➢ w poniedziałek, 18 maja br. udostępniona będzie oferta warszawskich publicznych
szkół podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi
www.podstawowe2jezyczne.edukacja.warszawa.pl u.
➢ od poniedziałku, 25 maja będzie można wypełnić elektronicznie wniosek w
systemie. Loginem do rejestracji wniosku jest PESEL kandydata. Wnioski należy
dostarczyć do 3 czerwca do godz. 15.00.
➢ harmonogram samego egzaminu zostanie podany do informacji w późniejszym
terminie; prawdopodobnie egzaminy odbywać się będą wg kolejności
alfabetycznej nazwisk kandydatów (konkretna literka/i na daną godzinę).
➢ wychowawcą będzie Pani Gałach
➢ zaangażowanie wychowawcy w rozwój językowy klasy ma być większe; w planie
jest zatrudnienie native speakera;
➢ brak procedur sanitarnych w zakresie samego egzaminu, z kolei w zakresie
przynoszenia dokumentów do szkoły – szkoła powinna zapewnić płyn do
dezynfekcji rąk;
c. Opieka w oddziałach przedszkolnych- od 18 maja (kryteria przyjęcia dziecka, procedury
itd.)
➢ w środę/czwartek rodzice powinni otrzymać procedury i dokumenty do
wypełnienia; procedury ustalone zostały na poziomie dzielnicy Wola; dzieci
przyjmowane są na podstawie oświadczenia (pierwszeństwo mają dzieci, których
rodzice nie mogą pracować zdalnie, są pracownikami służby zdrowia itd.)
➢ posiłki będą zapewnione
➢ plac zabaw będzie dostępny w ograniczonym stopniu ze względu na wymóg
każdorazowej dezynfekcji;
d. Rekrutacja do szkół średnich
➢ rekrutacja jeszcze się nie rozpoczęła
➢ Dyrektorzy szkół oraz MEN opracowują plan przyjęć, zwłaszcza w zakresie klas
sportowych
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➢ pani Dyrektor wystąpi do wolskich szkół średnich z prośbą o przesłanie oferty,
która zostanie zamieszczona na stronie naszej szkoły
➢ wszelkie informacje dot. Rekrutacji zostanie przesłana poprzez Librusa.
e. Dyżur wakacyjny i Lato w Mieście
➢ nie ma informacji dot. Lato w mieście
➢ zaproponowany termin dyżuru wakacyjnego dla klas 0 to 1 lipca – 15 sierpnia, aby
ostatnie dwa tygodnie pozostawić na przygotowanie szkoły na nowy rok szkolny;
f. Zakończenie roku szkolnego
➢ na chwilę obecną (tj. 12 maja) planowny jest powrót do szkoły w dniu 25 maja;
jednakże w przypadku, gdy nie wrócimy do szkoły do 26 czerwca to świadectwa
dzieci będą mogły odebrać w nowym roku szkolnym;
➢ dzieci, które przenoszą się do innych szkół lub są obecnymi 8-klasistami będą
musiały odebrać świadectwo w czerwcu wg ustalonego harmonogramu
➢ dzieci wyróżnione powinny otrzymać nagrody po powrocie do szkoły (np. 2
września)
➢ PYTANIE RR: na jakiej podstawie będą wystawiane oceny na koniec roku?
ODPOWIEDŹ: ocena zostanie wystawiona na podstawie pracy ucznia przez cały rok
szkolny; oceny z zachowania oraz oceny proponowane na koniec roku powinny
zostać przekazane rodzicom do 19 maja; klasy 1-3 otrzymają oceny opisowe; dzieci
mogą kontaktować się z nauczycielami i ustalić formę poprawy ocen;
g. Przygotowanie szkoły na jesienna epidemię
➢ szkoły mają otrzymać dofinansowanie na zakup brakującego sprzętu z MEN;
będzie on przeznaczony dla uczniów;
➢ w sytuacji, gdy dziecko nie ma/nie będzie mieć dostępu do Internetu, rodzic
powinien zgłosić się do szkoły w celu ustalenia form kontaktu z nauczycielami;
➢ RR zaproponowała, aby uniknąć sytuacji braku możliwości prowadzenia lekcji
online przez danego nauczyciela (np. ze względu na niestabilną lub brak sieci),
nauczyciele powinni mieć przypisane klasy „na wyłączność”, które byłyby
wyposażone w odpowiedni sprzęt do prowadzenia lekcji;
h. Zajęcia zdalne
➢ RR wyraziła podziękowanie za wprowadzenie zajęć online; jednocześnie zgłosiła
kilka uwag:
➢ oceny z WF – nie wszystkie dzieci mają możliwość spacerowania po kilka
kilometrów; być może należy wprowadzić inną formę możliwości zdobycia

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 132 W Warszawie
Ul. Grabowska 1, 01-236 Warszawa
rrsp132@gmail.com

➢

➢

➢
➢

ocen – np. wykonane zadania/ćwiczenia potwierdzone przez rodziców;
treningi online, → Pani Dyrektor porozmawia z nauczycielem;
➢ zajęcia w grupie ok. 90 osób mogą być mało efektywne → dzieci otrzymują
prezentacje od nauczyciela matematyki; ponadto jest on dostępny na
indywidualne konsultacje via teams;
klasy 1-3 – Pani Dyrektor zapytała o częstotliwość lekcji online; rodzice przekazali
informację, iż zdania w klasach są podzielone; jednak dzieci potrzebują kontaktu
ze sobą i z nauczycielem; → częstotliwość zajęć nauczyciele mieli dopasować do
danej klasy (biorąc pod uwagę sytuację dzieci i rodziców)
dzieci, które się zgłosiły do szkoły, otrzymały laptopy; były również sytuacje, w
których rodzice nie wyrazili zgody na wypożyczenie sprzętu ze względu na obawę
o potencjalne uszkodzenia;
są jeszcze wolne laptopy; jeśli ktoś potrzebuje to rodzic powinien się zgłosić do
szkoły z dowodem osobistym (po uprzednim uzgodnieniu)
nauczyciele otrzymali sprzęt

i. Inne
➢ Pani Dyrektor została poproszona o przekazanie informacji związanyc z dwoma
uchwałami:
➢ rozpoczynanie lekcji od 7.10:
 w szkole zgodnie z przepisami prawa nie ma dwuzmianowości; ta istnieje
gdy lekcje rozpoczynają się danego dnia po godz. 12.00; w naszej szkole
zdarza się, że dzieci są pozbawione odpoczynku, gdyż zaczynają lekcje po
10.00 lub 11.00
 aby móc wprowadzić lekcje od tej godziny wymagana jest zgoda RR, Rady
Pedagogicznej oraz organu prowadzącego;
 dotyczyło by to jedynie przedmiotów nieobowiązkowych (religia, etyka,
WDŻ);
 pomoże w rozluźnieniu planu lekcji, w tym zajęć z WF i uniknięciu sytuacji,
gdy dzieci jednocześnie mają zajęcia na korytarzach, boisku i hali;
 dopuszczalne będzie tylko raz w tygodniu rozpoczynanie lekcji o 7.10 przez
daną klasę
 ta zmiana będzie dotyczyć tylko klas 4-8;
 UWAGA RR: czy Dyrekcja nie obawia się reakcji (negatywnej) uczniów?
ODPOWIEDŹ: obecnie o 7.10 zaczynają się zajęcia wyrównawcze lub dla
dzieci uzdolnionych (np. z matematyki)
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➢ Pani Dyrektor rozmawiała z ajentem, by wydłużyć czas wydawania posiłków;
ponadto zmianie ulegną też dyżury nauczycieli na stołówce → będzie więcej
nauczycieli „nie-świetlicowych”
➢ podręczniki będą zakupione w całości z dotacji;
➢ PYTANIE RR: czy obecne klasy 3-cie będą w 4 klasie łączone
ODPOWIEDŹ: tak, będą. Wynika to z oszczędności jakie wprowadzane są w systemie
edukacji. Dzieci będą łączone od 1 września, a kryteria jakie będą brane to m.in.
przyjaźnie lub wrogie relacje, bliskość zamieszkania, żeby umożliwić rodzicom np.
wymienne podwożenie/odbieranie dzieci do/ze szkoły
➢ nie ma jeszcze ustalonych wychowawców;
➢ 5 klasy na tę chwilę nie będą łączone ze względu na fakt, iż za rok będą tworzone 7
klasy dwujęzyczne z tych klas;
➢ klasy 0 prawdopodobnie pójdą do klas 1 bez zmian, ale z nowymi wychowawcami;
jest plan, aby dokonać stosownych zmian w umowach nauczycieli 1-3, aby
prowadzili klasę od klasy 0 do 3;
Ad. 2.
Przewodnicząca przekazała następujące informacje:
1. Od 1 września powinien być udostępniony numer do odwoływania obiadów w formie sms.
2. Obecny stan finansów RR to ok. 25,000.00zł. Środki na Budżet Obywatelski stanowią
dodatkowe 5,000.00zł.
3. Nauczyciele klas 1-3 chcą, aby każde dziecko otrzymało nagrodę na koniec roku. Dzieci w
oddziałach 1-3 jest 230. Minimalny koszt, przy założeniu, że książka kosztuje 10zł, to 2300zł.
Przedstawiciele klas 1-3 proszeni są o konsultacje w klasach z rodzicami i wychowawcami
na temat:
➢ Czy faktycznie każde dziecko ma otrzymać książkę?
➢ Jakie powinny być to książki?
➢ Jakie są oczekiwania co do finansowania przez RR?
Zakup książek w takiej ilości wymaga zgody Rady Rodziców.
Obecnie mamy zakupionych 75 książek dla klas 4-8 za kwotę ok. 1100zł.
Ad. 3.
Dokonano oceny w formie uchwały jedynie nauczyciela z języka hiszpańskiego. Otrzymał
ocenę pozytywną. Pozostałe oceny zostaną wysłane w formie maila do dalszych konsultacji, a
ich uchwalenie nastąpi do 20 maja 2020.
Załącznik – Uchwała nr 11/2019/2020
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Ad.4.
Podjęto Uchwałę nr 10/2019/2020 opiniującą negatywnie wprowadzenie zmiany w długości
przerw. Rada Rodziców nie wyraziła tym samym zgody na dokonanie takich zmian kierując się
m. in.:
➢ sytuacją niektórych nauczycieli, którzy pracują w różnych szkołach;
➢ potencjalnemu wydłużeniu planu lekcji.

Ad. 5.
Podjęto Uchwałę nr 9/2019/2020 opiniującą pozytywnie wprowadzenie zmiany w planie lekcji.
Pytanie podczas głosowania brzmiało: Czy wyrażasz zgodę na zmianę w planie lekcji zgodnie
z uchwałą?

Ad.6.
Podjęto Uchwałę nr 8/2019/2020 opiniującą pozytywnie zestaw podręczników.

Kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się w terminie do 21 maja 2020.

Załączniki:
1. Lista obecności i wyniki głosowania na Uchwałą nr 8/2019/2020, 9/2019/2020,
10/2019/2020, 11/2019/2020
2. Uchwała nr 8/2019/2020
3. Uchwała nr 9/2019/2020
4. Uchwała nr 10/2019/2020
5. Uchwała nr 11/2019/2020

Uchwały uwzględniające dane osobowe, w tym uzasadnienie oceny, zostaną opublikowane w
zakresie nienaruszającym zasad RODO.
Lista obecności dostępna jest w szkole do wglądu.

Małgorzata Sawicka – Kulik
/-/ Przewodnicząca Rady Rodziców

