
Protokół z zebrania Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie 

 
W dniu 18.01.2022 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada 
w Warszawie.  
Uczestniczyli w nim delegaci klas: 
1A, 1C, 2A, 2B 2C, 3C, 4A, 4B, 4C 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 7C, 7D, 8B, 8C 

W zebraniu nie była reprezentowana Dyrekcja Szkoły. 

 

Program zebrania: 

 

1. Rezygnacja Przewodniczącego Rady Rodziców. 

a) rezygnacja dotychczasowego Przewodniczącego Rady Rodziców – Michała Kaczmarka. 

Michał Kaczmarek podtrzymał sygnalizowaną pod koniec grudnia decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Rady Rodziców. Powodem tego ruchu były kontrowersyjne komentarze i wątpliwości 

zgłaszane w mediach społecznościowych przez cześć Rady Rodziców, a związane z przygotowaniem 

Mikołajek organizowanych w Szkole Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie.  

b) przedmiotowe wątpliwości i komentarze kierowane w mediach społecznościowych do Michała 

Kaczmarka nie były poruszane w programie zebrania 

c) Rada Rodziców przyjęła rezygnację Michała Kaczmarka, dziękując mu za wieloletnią pracę i 

bezprecedensowe zaangażowanie w działania mające na celu poprawę funkcjonowania Szkoły, komfortu i 

bezpieczeństwa uczących się w niej dzieci. 

 

2. Wybór składu zarządzającego pracami Rady Rodziców. 

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego prowadzących 

działalność Rady Rodziców do końca bieżącego roku szkolnego, tj.: 

 

Aleksandra Kaszewiak – Przewodnicząca 

Andrzej Wierzchoń - Wiceprzewodniczący 

 

3. Informacja o darowiźnie na rzecz Szkoły. 

Michał Kaczmarek przekazał informację o darowiźnie, którą przekazał właściciel zakładu fotograficznego 

realizującego sesje zdjęciowe wykonywane przy okazji wydarzeń odbywających się w Szkole. Wysokość 

darowizny to kwota ponad 2 500 zł.  

 

4. Stroje dla dzieci reprezentujących Szkołę na wydarzeniach sportowych. 

Rada Rodziców jednogłośnie zaaprobowała sfinansowanie zakupu ok. 40 kompletów (czapki i bluzy z 

kapturem) dla dzieci reprezentujących Szkołę Podstawową nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie na 

zawodach sportowych. Szacowany koszt przedmiotowego zakupu – 6 500 zł. 

 

5. Dyskusja o realizacji programu wyjść klasowych na seanse kinowe do Multikina na Ursynowie. 

 

6. Szkolny bal karnawałowy. 

- bal online – wychowawcy otrzymują link do zabawy zdalnej i wspólnie z dziećmi bawią się w ramach 

poszczególnych klas. Propozycja dotyczy dzieci z klas 0-3, a jej koszt to 200 zł dla wszystkich klas łącznie. 

- terminy klasowych balów karnawałowych ustalają wychowawcy 

 

7. Dyskusja o problemach w realizacji programów nauczania. 

- reprezentanci starszych klas wskazali na problemy w realizacji programu nauczania fizyki 

- wątpliwości dotyczące metodyki oceniania prac uczniów 

- powracający co roku problem dotyczący sposobu przekazywania wiedzy z zakresu religii 

Rada Rodziców zwróci się do Dyrekcji z wnioskiem o organizację zebrań, na których nauczyciele i rodzice 

będą mogli wspólnie wyjaśnić problemy i wątpliwości dotyczące ww. zagadnień. 

 

 



8. Problemy z zachowaniem prywatności i intymności na basenie OSiR. 

Dyskusja o zdarzających się przypadkach niestosownego zachowania osób spoza szkoły, które zakłócają 

prywatność dzieci uczestniczących w zajęciach na basenie. 

Otwarty temat znalezienia sposobów zapobieżenia takim wypadkom i możliwości wpłynięcia na świadome 

działania pracowników OSiR.  

 

9. Bal Ósmoklasistów. 

- dyskusja o trudnościach wynikających z trudnej i niemożliwej do przewidzenia sytuacji pandemicznej 

- potrzeba określenia frekwencji balu 

- czy Dyrekcja przekaże społeczności szkolnej jasne i wiążące rekomendacje medyczne? 

 

10.  Stołówka szkolna – różnice między jadłospisem a serwowanymi daniami. 

- jadłospis comiesięcznie publikowany przez stołówkę coraz częściej różni się od dań podawanych 

dzieciom 

- problem niezgodności podawanych dań jest szczególnie uciążliwy dla dzieci, których żywienie jest 

poddane rygorem wynikającym z przesłanek natury medycznej 

Przewodnicząca Rady Rodziców zobowiązała się do nakreślenia problemu właścicielom firmy zewnętrznej, 

która odpowiada za pracę stołówki szkolnej. 

 

11.  Program „Pierwsza Pomoc” dla uczniów – omówienie i koszty. 

- zapoznanie się z zakresem zajęć teoretycznych i praktycznych programu „Pierwsza Pomoc”, który 

przedstawił Adam Gajewski 

- koszty: 

   - dla uczniów klas 0-5 – 450 zł/klasa  

   - dla uczniów klas 6-8 – 1 500 zł/klasa 

Członkowie Rady Rodziców zobowiązali się do przekazania tego pomysłu uczniom reprezentowanych 

przez siebie klas o sprawdzenia zainteresowania uczestnictwem w przedmiotowych zajęciach. 

 

12.  Projekt Planu Finansowego Szkoły na rok 2022. 

Dyskusja na temat przedstawionego przez Dyrekcję dokumentu zawierającego Projekt Planu Finansowego 

Szkoły na rok 2022. 

Rada Rodziców negatywnie zaopiniowała przedstawiony Projekt Planu Finansowego Szkoły na rok 2022. 

 

 

 

 

Protokół sporządził 

 Michał Kraszewski  

(Sekretarz Rady Rodziców) 

 

 


