
PROTOKÓŁ 

z zebrania Rady Rodziców (kadencji 2019/20) przy Szkole Podstawowej nr 68  

we Wrocławiu w dniu 8 września 2020 r. 

 

1. Po otwarciu zebrania i podpisaniu listy obecności (lista stanowi załącznik do 

protokołu) przedstawiono porządek obrad.  
 

2. Skarbnik i Przewodnicząca RR przedstawiły sprawozdanie finansowego RR za okres 

XI 2019 – VI 2020 (sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).  

 

3. Przewodnicząca RR podsumowała działania RR podjęte od ostatniego spotkania: 

a. W czasie edukacji zdalnej wystąpiliśmy do kilkunastu instytucji z prośbą  

o wsparcie i przekazanie na rzecz szkoły komputerów, kamerek, 

bezprzewodowego dostępu do Internetu, tj. sprzętu który ułatwiłby pracę 

zdalną. Na naszą prośbę odpowiedziała Fundacja NEONET, która pod koniec 

kwietnia przekazała naszej szkole 10 nowych laptopów.  

Pedagogowi szkolnemu przekazaliśmy informację o grupie „Widzialna ręka – 

komputery dla dzieci - Wrocław”, która przekazywała dzieciom komputery do 

pracy zdalnej.   

b. Dyrekcji przekazaliśmy kilka linków do informacji odnośnie do: darmowych 

szkoleń dla nauczycieli ułatwiających pracę zdalną, poradnika 

udostępnionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich dla i nauczycieli  

i Dyrektorów "Jak  bezpiecznie prowadzić lekcje online", grupy wsparcia 

organizującej pomoc w zdobyciu (wypożyczeniu) komputerów do nauki 

zdalnej. 

c. Na podstawie licznych zgłoszeń i próśb rodziców odnoszących się do nauki 

zdalnej, przeprowadziliśmy w ramach RR weryfikację w jaki sposób odbywa 

się ona w poszczególnych klasach i (po podjęciu uchwały RR) w dniu 

28.04.2020 r. wystąpiliśmy do Pani Dyrektor z wnioskiem o weryfikację 

dotychczasowego systemu pracy zdalnej i tam gdzie jest to możliwe podjęcie 

próby prowadzenia lekcji online.   

d. W czerwcu dokonaliśmy zmiany rachunku bankowego Rady Rodziców,  

w związku z wypowiedzeniem umowy przez Bank Pocztowy.  

4. 1 września 2020 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącej RR oraz Przewodniczącej 

Komisji Rewizyjnej RR z Panią Dyrektor, w trakcie którego poruszono tematy dot. 

m.in. 

 scenariuszy pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21; 

 formy prowadzenia zebrań rodziców; 

 możliwości udostępnienia dzieciom podręczników zakupionych przez RR  

ze składek celowych rodziców – na tą chwilę z uwagi na wytyczne GIS nie ma 

możliwości wykorzystania tych podręczników. RR będzie jednak szukała 

rozwiązań, by odciążyć plecaki dzieci; 

 objęcia wsparciem edukacyjnym uczniów kl. 7 i 8 w kontekście egzaminu 

ósmoklasisty; 

 wyników czerwcowego egzaminu ósmoklasisty.  

 



5. Poruszono kwestię szafek szkolnych i obowiązku zdania kluczyków.  

6. Wrocławski Budżet Obywatelski 2020 – projekt Szczęśliwa łączy pokolenia – 

etap 2. 

a. Omówiono stan realizacji projektu – etapu 1, który wygraliśmy w zeszłorocznej 

edycji WBO. 

b. Przedstawiono termin i zasady głosowania WBO 2020. 

Głosowanie odbędzie się od 18.09 do 5.10.2020 r. Walczymy o fundusze, 

które pozwolą na poszerzenie inwestycji o siłownię zewnętrzną, plac zabaw  

i elementy małej architektury. 

7. Przewodnicząca RR poinformowała, że we wrześniu rozpoczną się prace związane  

z wymianą ogrodzenia, a w dalszej kolejności (po ogłoszeniu przetargu przez ZIM) 

powinny rozpocząć się prace związane z budową boiska.  

8. Członkom RR przesłany zostanie Program Wychowawczo-Profilaktyczny celem 

zapoznania się i zgłoszenia ewentualnych uwag. Ustalono, że glosowanie uchwały za 

przyjęciem PWP nastąpi  w formie elektronicznej. 

9. Ustalono termin kolejnego spotkania 

- 29.09.2020 r. godz. 17.00 – przedstawicie do RR wybrani w trakcie zebrań rodziców 

na rok szkolny 2020/21 oraz osoby chętne do współpracy z RR. 

10. Z uwagi na brak wolnych wniosków na tym zebranie zakończono.  

 

 

 

 

 

Protokołowała: 
Dorota Ciastek 

 

 

Zatwierdziła: 
Aneta Swachta 


