
Protokół z zebrania Rady Rodziców  z dnia 07.02.2022 roku 

przeprowadzonego na platformie Teams 

 

 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie i rozpoczęcie zebrania przez Panią Dyrektor – Iwonę Nowicką. 

2. Funkcjonowanie szkoły w czasie pandemii. 

3. Próbny egzamin ósmoklasisty. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad.1 

Powitanie i rozpoczęcie zebrania przez Panią Dyrektor. 

Z uwagi na aktualną sytuacje pandemiczną i wzrost zakażeń, decyzją Pani Dyrektor 

zebranie odbyło się na platformie teams. Łącznie udział wzięło 25 przedstawicieli 

klas. 

 

Ad. 2 

Rozpoczęcie roku 2022r. to czas zwiększonych kwarantann i izolacji. Uczniowie klas 

od 5 do 8 skierowani zostali na nauczanie zdalne. Pani Dyrektor po otrzymaniu 

informacji od rodzica lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej tworzy listę osób z 

pierwszego kontaktu, po czym wysyła ją do PIS. Na podstawie, której instytucja ta 

podejmuje decyzję o izolacji bądź kwarantannie poszczególnych klas i nauczycieli. 

Informacje zwrotne dochodzą do szkoły w różnym czasie, stąd czasami rodzice jak i 

uczniowie mogą odnosić wrażenie chaosu w przepływie informacji. 

W pojedynczych przypadkach Pani Dyrektor sama podejmuje decyzję o odsunięciu 

poszczególnych klas od nauczania stacjonarnego i kieruje je na nauczanie zdalne w 

celu uniknięcia dalszego rozprzestrzeniania się zakażeń, co po otrzymaniu decyzji z 

PIS skraca czas izolacji uczniów. Sytuacja ta dotyka, także kadry nauczycielskiej, 

stąd tak liczne zastępstwa i odwołane zajęcia. Powstałe z tego powodu obawy 

rodziców o stan wiedzy uczniów, szczególnie klas kończących szkołę podstawową, 

Pani Dyrektor uspokaja, iż zostały już nadrobione. 

 

Ad. 3 

W najbliższych dniach tj. 08.02-10.02.2022r  w szkole odbędą się próbne egzaminy 

ósmoklasistów. Będzie to pierwszy próbny egzamin z dwóch zaplanowanych przed 

ostatecznym kuratoryjnym egzaminem. Pierwszy egzamin próbny ma na celu 

pokazanie uczniom, jak on przebiega, a także sprawdzenie ich poziomu wiedzy. 

 

Ad. 4 

Przewodnicząca RR Ewelina Wrońska po przedstawieniu zaobserwowanych przez 

rodziców skutków dwuletniej pandemii paraliżującej system edukacji, wystąpiła z 

prośbą, o jak najszybsze spotkanie przedstawicieli klas z gronem pedagogicznym, 

celem podjęcia najskuteczniejszych działań niwelujących negatywne zachowania w 

społeczności szkolnej i maksymalnego wsparcia rozwoju uczniów. Poruszyła także, 

temat dodatkowych zajęć dla dzieci np. basen, kółka zainteresowań, na które Rada 



Rodziców wyraziła chęć finansowania. 

Pani Dyrektor odpowiedziała, że szkoła publiczna nie może pobierać opłat za tego 

typu zajęcia, gdyż reguluje to ustawa. Poinformowała, także rodziców, iż obecny 

dostawca obiadów wnioskuje o wzrost ceny z 7.20 na 8.50 w związku z drastyczna 

podwyżką cen żywności na rynku, co spotkało się ze zrozumieniem ze strony 

rodziców.   

  

Na zakończenie zebrania Pani Dyrektor podziękowała Radzie Rodziców, za 

sfinansowanie wniosku uczennic klas ósmych, dotyczącego zakupu „Różowych 

skrzyneczek” ze środkami higienicznymi dla dziewczynek. 

 

 

 


