
Sprawozdanie z zebrania nr 3 Rady Rodziców
 w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Radni,

Zebranie online Rady Rodziców odbyło się 24 listopada 2020 o godzinie 18:30.

W trakcie spotkania były omawiane zagadnienia powiązane zgodnie z porządkiem 
posiedzenia zamieszczonym poniżej.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie kworum. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Rodziców 2020-10-27
4. Omówienie i głosowanie uchwały numer 19 - dokument wysłany mailem,
5. Trello - nowa platforma do komunikacji - głos zabierze Magdalena Birecka - 

opiekun platformy

6. Rozpoczęcie prac nad zmianami Regulaminy Rady Rodziców - obowiązujący 
regulamin RR https://cloud8k.edupage.org/cloud?z
%3A04%2FtvhNRpxQAxpoAShxzy0B%2F%2BgfYMF%2FcMT1K0wc
%2F5z4Q6GZ0vayfzg2UDFCOjg4X - prosimy o przesyłanie waszych uwag

7. Przypomnienie uchwały https://cloud8k.edupage.org/cloud?z%3AkVZhb4U
%2FlXoiIX9x5YKf%2BP9rVRzPXNei5DfydafsU9aE3IV210TCotx0iFMa
%2FmEP

8. Wolne Wnioski

9. Zamknięcie obrad Rady Rodziców

W trakcie spotkania ustalono, co następuje:

Ad.1 
Zatwierdzono porządek obrad. 

Ad.2
 Sprawdzono listę obecności i stwierdzono W wyniku 3-krotnego wyczytywania listy 
obecności, potwierdzono:

a) Udział w zebraniu przedstawicieli klas – 1c,1d,2b,2c,3c,4b,4c,5b,6a,6c,6d,7a,7c



b) Brak udziału w zebraniu przedstawicieli klas - 
0b,0b,0c,1a,1b,2a,2d,3a,3b,4a,5a,6b,8a,8b

Ad.3
Protokół został przyjęty.

Ad.4
Magda Bukowska przedstawiła i omówiła treść Uchwały nr 19/2020. Uchwała głosowana 
drogą on-line. Uchwała była głosowana przez 22 przedstawicieli klas.

 

Ad.5
Zaproponowano  Radzie  Rodziców  nowe  oprogramowanie  do  rozmów  związanych  ze
sprawami poruszanymi w trakcie zebrań Rady Rodziców i przedstawiania propozycji różnych
inicjatyw,  które  mogą  zostać  omówione  zanim  pojawią  się  jako  punkt  do  dyskusji  na
posiedzeniu Rady Rodziców. Wybór padł na aplikację o nazwie „ Trello”. Pomysłodawcą tego
rozwiązania jest Magda Birecka, która przedstawiła w skrócie zasady działania i zalety tego
typu oprogramowania, oraz zaproponowała 3 terminy szkoleń:

 Czwartek 2020-11-26, godz. 19-20
 Piątek 2020-11-27, godz. 19-20
 Niedzielę 2020-11-29, godz. 19-20

Ad.6
Magda Bukowska (przewodnicząca RR) przedstawiła zastrzeżenia co do treści 
obowiązującego Regulaminu Rady Rodziców. Rozpoczynając w ten sposób otwartą dyskusją 
nad propozycjami zmian istniejącego Regulaminu. Platformą służącą do przedstawiania 
propozycji, zostało wybrane Trello

Ad.7
Magda Bukowska przypomniała, w jaki sposób, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady
Rodziców, należy procedować zmiany w uchwałach.  

Ad.8
W trakcie zebrania RR, w tzw. Wolnych wnioskach poruszono:

a) temat dotyczący sposobu przeprowadzania zajęć dydaktycznych w szkole” lekcje 
wysyłane, a nie przeprowadzane”, 

b) temat dotyczący otoczenia opieką dzieci do lat 8 w dniach od 4-go do 17-go 
stycznia 2021,

c) temat próbnego egzaminu 8-klasisty i ustalenia jego terminu.
d) możliwość wprowadzenia jako formy wolontariatu, pomocy w nauce młodszym 

uczniom, przez ich starszych kolegów

Ad.9



Zebranie zostało zakończone zgodnie z wcześniej zaplanowanym programem spotkania.


