
 

Protokół 
Z zebrania Rady Rodziców (Rada) 

Szkoły Podstawowej nr 209, im. Hanki Ordonówny w Warszawie (Szkoła), 

Miejsce zebrania: siedziba Szkoły, Al. Reymonta 25, z dnia 06.10.2022 

 

1. Otwarcie posiedzenia oraz potwierdzenie ważności zebrania. 
 

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Przewodnicząca Rady Rodziców Urszula Kujaga witając Rodziców 
oraz obecnych przedstawicieli Dyrekcji Szkoły. Przewodnicząca Rada oświadczyła, że zebranie Rady 
jest ważne, tj. spełnione zostały wymogi formalne w tym spełniony jest wymóg kworum (obecni byli 
przedstawiciele 27 z 31 oddziałów).  
Przedstawiciele Rodziców obecni na zebraniu Rady podpisali Listę Obecności (Lista Obecności stanowi 
Załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu). 
 

2. Podjęcie uchwał dotyczących:  
 

● Zatwierdzenia protokołu z I Zebrania Rady Rodziców z dnia 8.09.2022. Uchwała Rady nr 
11/2022/23 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.  

● Zatwierdzenia planu finansowego Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023. Uchwała Rady nr 
12/2022/23 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.  

● Upoważnienia Pani Anety Zalewskiej, kierownik świetlicy, do dysponowania środkami 
finansowymi z subkonta Rady Rodziców, na które wpływają składki dedykowane świetlicy 
Uchwała Rady nr 13/2022/23 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.  

● opinii o pracy nauczycieli, wobec których rozpoczęto procedurę oceny pracy. Uchwała Rady nr 
14/2022/23 stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.  
 

3. Podsumowanie programu “Szkoła przyjazna prawom-człowieka” 
Pani Małgorzata Winiarek-Kołucka, psycholog z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-
Społecznych i Szkoleń przedstawiła wnioski z prowadzonego w naszej szkole  programu “Szkoła 
przyjazna prawom-człowieka”. Program składał się wielu aktywności, w których brała udział Rada 
Pedagogiczna, rodzice, dzieci jak również pracownicy administracyjni szkoły. Wnioski dostępne 
są w prezentacji, która zostanie umieszczona na stronie szkoły. 
 

4. Tematy podniesione przez Panią Dyrektor 

● Zakup papieru do ksero i drukowania nie jest obecnie konieczny. Papier jest dostępny w 
magazynku i nauczyciele mogę się po niego zgłaszać. 

● Szkoła 209 będzie reprezentowała Bielany w Paradzie Syrenek organizowanej przez Miasto 
Stołeczne Warszawa. Na paradę zostanie przygotowana Syrenka do ustawienia na platformie, a 
dzieci będą zaangażowane w samą paradę. Więcej szczegółów pojawi się bliżej terminu 
(czerwiec 2023) 

● Szkoła 209, a także inne szkoły i przedszkola na Bielanach zostały zaopatrzone w jodek potasu 
jako punkty dystrybucyjne dla mieszkańców. Szkoła NIE BĘDZIE PODAWAĆ jodku potasu 
uczniom. W razie zagrożenia dorośli mieszkańcy miasta będą zgłaszać się do punktów 
dystrybucji, gdzie otrzymają odpowiednią ilość jodku potasu do podania w obrębie swojej rodziny. 
Istotna informacja dla osób chorych na tarczycę (zwłaszcza nadczynność) – należy skontaktować 
się z lekarzem endokrynologiem w sprawie alternatywnego leku jaki należy przyjąć zamiast jodku 
potasu. 

● Dyskutowany w zeszłym roku punktowy system oceniania zachowania nie będzie wdrażany w 
szkole w tym roku szkolnym.  

 



 

 
5. Wolne wnioski 

● Na stronie WWW szkoły pojawiły się zmiany w sekcji Rada Rodziców 
(https://szkolapodstawowa209.edupage.org/ -> o szkole -> Rada Rodziców. Pojawiła się tam 
informacja o składzie rady oraz o tym na co przeznaczane są środki ze składek. 

● Rada Rodziców przekazała Pani Dyrektor prośbę, aby prace domowe dla uczniów umieszczane 
były albo klasycznie w zeszycie ucznia oraz/ lub w Zadaniach Domowych w Librus. Chcemy w 
ten sposób ułatwić uczniom samodzielne kontrolowanie prac domowych i zadań w oparciu tylko o 
dwa konkretne źródła informacji o zadaniach.  

● Zbieramy oferty fotografa, którego usługi będą potrzebne pod koniec roku. Jeśli będzie to 
możliwe Rada Rodziców postara się zaangażować fotografa na Pasowanie klas Pierwszych. 

● Konieczne jest wywiezienie gruzu po remoncie patio. Przedstawiciele Rady Rodziców są 
proszeni o przesłanie wiadomość do klas z pytaniem czy ktoś nie miałby możliwości zabrania 
gruzu lub zrobienia tego w okazyjnej cenie. 

● Rada Rodziców poszukuje także pomysłów na zaciemnienie okien w sali gimnatycznej na 
potrzeby imprez. Musi to być rozwiązanie trwałe ale w zasięgu finansowym Rady Rodziców. 
Przedstawiciele Rady Rodziców są proszeni o przesłanie wiadomości do klas z pytaniem o 
ewentualne pomysły lub kontakty do firm realizujących tego typu zamówienia. 
 

6. Ustalone terminy: 
● Pasowanie klas I odbędzie się 13.10.2023 o godzinie 15.30 
● Bal klas 8 planowany jest na 26.05. 
● Termin zielonej szkoły dla klas 8 to 29.05 – 2.06.2023 lub 5.06 – 7.06.2023 

 

7. Termin kolejnego zebrania 
 

Termin kolejnego zebrania zostanie wyznaczony w miarę pojawiających się potrzeb. 

 

 

 

 

https://szkolapodstawowa209.edupage.org/

