
PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ONLINE RADY RODZICÓW SP MROKÓW w dniu 

20.10.2020 

(w spotkaniu wzięły udział: dyrektor szkoły – pani Małgorzata Perzyna 

oraz panie wicedyrektor Mariola Borucińska, Wioletta Kisielewska 

i Aleksandra Nowińska) 

 

1. Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2019/2020 

Przewodnicząca Rady Rodziców przedstawiła sprawozdanie finansowe za zeszły rok (dokument 

w załączeniu). Wpłaty na konto Rady Rodziców były przede wszystkim dokonywane w formie 

gotówkowej w sekretariacie. W tym roku szkolnym 2020/2021 ta forma płatności jest niemożliwa 

z uwagi na pandemię, dlatego Przedstawiciele klas zostali poproszeni o przypominanie o tym 

rodzicom w swoich klasach i proszenie o wykonanie przelewów na konto Rady. Informacja 

z numerem konta będzie również rozesłana przez Dziennik do obcokrajowców w języku chińskim 

i wietnamskim. 

Zachęcamy do wsparcia naszego budżetu, dzięki któremu możemy uprzyjemniać uczniom 

pobyt w szkole😊 

 
2. Stan epidemiologiczny 

a) Dyrektor szkoły będzie tak jak dotychczas informować na bieżąco o aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej w szkole (zachorowania wśród pracowników lub 
uczniów/kwarantanna/nauczania zdalne) poprzez stronę www.zspmrokow.pl oraz przez 
dziennik elektroniczny.  

b) Małgorzata Perzyna krótko podsumowała sytuację epidemiologiczną w szkole (stan na 
20 X 2020 zaznaczając przy tym, że jest ona bardzo dynamiczna):  

 jeden pracownik szkoły zakażony koronawirusem jest na zwolnieniu lekarskim, 
drugi po przebytej chorobie już z wynikiem negatywnym przebywa w dalszym ciągu 
na zwolnieniu lekarskim, dwóch wróciło do pracy; 

 klasa 7a do 17X była objęta kwarantanną, a klasa 2b do 19 X nadzorem 
epidemiologicznym, uczniowie obu klas pracowali zdalnie;  

 u dwóch uczniów potwierdzono zakażenie COVID, pięciu uczniów przebywa na 
kwarantannie (z powodu choroby rodzica, z powodu kontaktu rodzica z osobą 
zakażoną, z powodu kwarantanny rodzeństwa uczącego się w innej szkole); 

Pani dyrektor podziękowała rodzicom, którzy z własnej inicjatywy sami 
zatrzymali wcześniej swoje dzieci w domach przy pierwszych objawach choroby 
u rodzica. Jest to bardzo odpowiedzialna postawa świadcząca o dużej trosce nie tylko 
o siebie, ale również o innych. 

 
Masz pierwsze objawy infekcji u siebie – zostaw dla bezpieczeństwa innych swoje dziecko 

w domu. 

 Małgorzata Perzyna poprosiła rodziców o to, aby przekazywali tego typu 
informacje jedną drogą przez dziennik elektroniczny bezpośrednio do 
dyrektora szkoły. Przy okazji przypomniała, że Rodzic ma obowiązek 
informowania szkoły: 
po pierwsze o nałożonej przez Sanepid kwarantannie i podania, z jakiego 
powodu ona wystąpiła, 
po drugie o pozytywnym wyniku testu u dziecka (nawet, jeżeli upłynęło 10 
dni od ostatniego jego pobytu w szkole). 



  Nadal wielu uczniów w przestrzeniach wspólnych w szkole nieprawidłowo nosi 

maseczkę☹ 

Prosimy przypominać dzieciom, nawet codziennie przed Szkołą, że zakrywamy nie tylko usta, 

ale i nos! Dbajmy o siebie nawzajem😊! 

c) Szkoła szuka najlepszego rozwiązania technicznego, które umożliwiłoby uczniom 
przebywających na kwarantannie/w izolacji udział w lekcji stacjonarnej z kolegami 
siedzącymi w klasie.  

 
3. Mikołajki 6.12.2020/7.12.2020 
Formuła wręczania paczek świątecznych przez Mikołajów bardzo podoba się naszym uczniom, już 

to chyba nawet nasza tradycja, dlatego mamy nadzieję, że 7 grudnia (poniedziałek) również do 

Szkoły ich zaprosimy😊 Jeżeli stan epidemiologiczny na to nie pozwoli, spakuje się wcześniej 

paczki i dostarczymy je pod Szkołę.  

DLATEGO SZUKAMY SPONSORÓW SŁODYCZY LUB INNYCH DROBNYCH DODATKÓW DO 

PACZEK. OSOBY CHĘTNE NAM POMÓC PROSIMY O KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELAMI 

ZARZĄDU RADY RODZICÓW. 

4. Dyspenser serwetek w stołówce szkolnej 
 
Na prośbę wielu rodziców, po konsultacji ze Szkołą, Rada Rodziców zakupi do stołówki 1 dyspenser 
wolnostojący na serwetki dla uczniów. Rada Rodziców również pokrywać będzie koszt zakupu 
serwetek. Dyspenser stanie w okolicy miejsca wydawczego posiłków. 
 
5. Autobusy szkolne 
 

a) Dyrekcja wyjaśniła procedury związane z przewożeniem uczniów szkolnymi autobusami.  
Wszystkie dzieci, które korzystają z tego transportu, muszą być zgłoszone w sekretariacie 
Szkoły. W przypadku jednorazowych przejazdów również rodzic musi zgłosić taką prośbę do 
Sekretariatu. 
Dzieci, szczególnie młodsze, muszą zawsze mieć w plecaku zeszyt do korespondencji 
z numerami telefonów rodziców do kontaktu w przypadku utrudnień w dowozie. 
 

b) Do Rady Rodziców wpłynęły zażalenia na słabe oznakowanie w tym roku autobusów 
szkolnych. Zrobiliśmy dokumentację zdjęciową i Przewodnicząca wyśle pismo do ZOPO 
z prośbą o zmianę oznakowania na bardziej widoczne dla innych aut. 

 
6. Ubezpieczenie NNW uczniów  
 
Szkoła otrzymała już listę dzieci ubezpieczonych przez rekomendowaną firmę wraz z numerem 
polisy. Zainteresowane osoby mogą otrzymać numer polisy telefonicznie przez Sekretariat.  
 
7. Szkoła zamówiła podkładki do siedzenia na podłodze (łatwe do dezynfekcji) dla zerówek i 
czeka na ich dostawę.  
 
8. Pomysł na T-shirty z logo Szkoły.  
 
Pojawił się pomysł wyprodukowania T-shirtów z nazwą/logo Szkoły z możliwością ich zakupu na 
pamiątkę przez uczniów. Mogłyby być one sprzedawane podczas ogólnoszkolnych akcji typu 
WOŚP czy Wieczornica.  
POSZUKUJEMY OSÓB MAJĄCH KONTAKTY W TEJ DZIEDZINIE. A MOŻE KTOŚ CHCIAŁBY 

ZAPROJEKTOWAĆ NADRUK NA TAKĄ NASZĄ KOSZULKĘ😊? 
 

Rada Rodziców 


