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Protokół z zebrania z rodzicami w dniu 15 grudnia 2022r. w klasie............................ 
Zebranie rozpoczęło się o godzinie 1600 
Na zebraniu zapoznano z niżej wymienionych rodziców z następującymi sprawami:  

1) Oceny postępów w nauce ( wydruk ocen z dziennika elektronicznego), zachowanie , frekwencja  
2) Informacja o procedurach w systemie egzaminów zewnętrznych kl. III. uwzględniające zmiany w egzaminie maturalnym 

od roku 2015. Procedury i Wewnątrzszkolna Instrukcja Organizacji i Przeprowadzenia Egzaminu Maturalnego w II SLO  
znajdują się na stronie internetowej szkoły ( posiedzenie RP z dnia 19.11.2022r. Informacja o próbnej maturze w kl. IV.  
(Operon). Próbna matura z Operonem odbyła się w dniach 22-25.11.2022r. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Komitety organizacyjne i rady klasowe rodziców studniówki w kl.IVA w dniu 11 lutego 2023 r. zadbają                              
o bezpieczeństwo, życie i zdrowie uczestników uroczystości. W trakcie studniówki obowiązuje całkowity zakaz 
podawania i spożywania alkoholu i innych używek przez młodzież szkolną. Proszeni są rodzice do: 1 rodzic do zabrania 
głosu, jeden rodzic do wzniesienia toastu, dwóch rodziców do pełnienia dyżuru w trakcie studniówki od 1900 do 400. Czy 
będzie tort o północy? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………......
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

4) Wpłaty składek na Fundusz Szkolny (jest obowiązkowy) – Statut szkoły – 80 zł - składka roczna. 
5) 22.XII.2022 r. (czwartek) cztery pierwsze lekcji wg planu zajęć, apel bożonarodzeniowy na godz. wych., wigilijne 

spotkanie szkolne, dzielenie się opłatkiem. Każdy uczeń zabezpieczy się w opłatek na godz. wych. Ferie świąteczno-
noworoczne od 23.12.2022 r. do 01.01.2023 r. Przychodzimy do szkoły 02.01.2023r. 

6)   Zmiana obuwia na klapki lub kapcie. Higiena osobista uczniów – częste mycie ciała, pranie odzieży i kurtek-
omówienie higieny osobistej jeśli zachodzi potrzeba w danej klasie. 
7)   Przypomnieć o zasadach korzystania i używania telefonów komórkowych przez uczniów na terenie szkoły 
8)   Od 29.11.2022 r. uczniowie zobowiązani są zabierać kanapki do szkoły ( nie wskazane jest wychodzenie  z budynku 
szkolnego  z powodu złej pogody – deszcz, śnieg, zimno, mróz itp.) 
9) Palenie papierosów, picie alkoholu , spożywanie narkotyków – profilaktyka 
Palenie papierosów przez uczniów, -picie alkoholu przez młodzież w różnych okolicznościach poza szkolnych (dyskoteki, 
późne powroty do domu ), - spożywanie narkotyków. Młodzież  w czasie przerw wychodzi z budynku szkolnego i pali 
papierosy w Handlowcu lub  w klatach schodowych bloku przy ul.11 Listopada 4. Prosimy o rozmowę rodziców                             
z dzieckiem. Mieszkańcy czasami interweniują do Straży Miejskiej lub Policji. Prosimy o przeprowadzenie pogadanek                    
z młodzieżą . 
10) Do dnia 21.12.2022 r. wszyscy nauczyciele wystawią propozycje zagrożeń ocenami nast..  ze swoich przedmiotów                     
i oceny nagannej z zachowania. Do dnia 16.01.2023r. nauczyciele wystawią oceny cyfrą we wszystkich dziennikach 
lekcyjnych. Do dnia 20.01.2023 r. wszyscy nauczyciele wystawią ostateczne oceny śródroczne ze wszystkich przedmiotów 
słownie w pełnym brzmieniu. Klasyfikacyjne i podsumowujące posiedzenie RP 23.01.2023r. Wywiadówka dla rodziców - 
02.02.2023r. 
11) Zachęcenie do szczepień przeciw covid-19 oraz przeciw grypie rodziców i uczniów  
12) Zapoznać rodziców z procedurami postępowania w przypadku pandemii grypy  oraz  

Informacją dla rodziców w sprawie postępowania w związku z  przypadkami grypy A/H1N1 
W związku ze zwiększającą się liczbą  zachorowań na zakażenia górnych dróg oddechowych, w  tym na  grypę A   (H1N1) zaleca 
się co następuje: Objawy: 
W większości przypadków choroba przebiega łagodnie . Podstawowy zestaw leków obniżających gorączkę i zmniejszających 
dolegliwości ze  strony układu mięśniowego jest wystarczający. Nie zaleca się stosowania kwasu acetylosalicylowego.  
Nieskomplikowane  przypadki grypy mogą być diagnozowane na podstawie objawów klinicznych . 
Następujące objawy sugerujące cięższy przebieg choroby: -wysoka gorączka trwająca dłużej niż 3 dni, -spłycenie oddechu lub 
uczucie duszności, - obecność krwi w plwocinie, - obniżenie ciśnienia krwi, -znaczne osłabienie, zawroty  głowy, -odwodnienie, 
które może prowadzić do  skąpomoczu i zapaści  

Leczenia antywirusowe  
Leczenie antywirusowe jest zalecane: 
- Osobom , które maja większe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby   ( np. kobiety w ciąży, noworodki i dzieci do 2 roku życia 
oraz pacjenci z przewlekłymi  chorobami płuc, przewlekłej sterydoterapii i innych  przewlekłych chorób)  - należy stosować  
leczenie antywirusowe bezzwłocznie w przypadku  umiarkowanego przebiegu choroby. 
- Osobom , u których stwierdza się ciężki lub pogarszający przebieg choroby  
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Kobietom w ciąży zaleca się jak najszybciej kurację lekami antywirusowymi, niezależnie od przebiegu choroby ( Uwaga – 
ostrożnie należy podawać do 3 miesiąca ciąży ) . 
Należy również leczyć  lekami antywirusowymi  niemowlęta i dzieci do drugiego roku życia, zwłaszcza jeśli mają inne choroby, 
a objawy grypowe narastają. 
Osoby z podejrzeniem zapalenia  płuc  winny być niezwłocznie leczone antybiotykami i lekami antywirusowymi . 
 Leczenie antywirusowe nie jest zalecane  osobom , które mają niepowikłany lub łagodny przebieg i nie są w żadnych z powyżej 
wymienionych grup wysokiego ryzyka.  
 

Diagnostyka 
Dostępne paskowe testy przesiewowe charakteryzują bardzo niską swoistością ( 10-70 % w zależności od producenta ), dlatego 
tez ich wyniki należy traktować  z nieufnością 
Osoby z cięższym przebiegiem infekcji grypopodobnej należy poddać diagnostyce genetycznej,  a leczenie wdrożyć nie czekając 
na wyniki testów.  
12)Terminy wywiadówek: 02.02.2023 r.;23.03.2023 r.,25.05.2023 r. o godz.1600.  
13) Uaktualniony skład Prezydium Rady Rodziców: przewodniczący - p. Napiórkowski Mariusz, z-ca przewodniczącej -                 
p. Korsak Jolanta, skarbnik - p. Dziełak-Załęska Ewa, sekretarz - p. Duszak Aneta, członkowie- p.Shukayeva Katarzyna,                      
- p. Pisiak Beata,-  p. Sokołowska Katarzyna, p. Kochanowicz Mariola, p. Bałas Marzena.   
14) Prezydium Rady Rodziców w dniu 18.10.2022r. ustaliło wysokości rocznej składki na fundusz szkolny w roku szkolnym 
2022/2023 będzie wynosić w kwocie 80,00zł., do 31.12.2022r., a od 1.01.2023r. – 100 zł. 

15) Inne informacje klasowe:  
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 
Zebranie zakończyło się o godzinie .............. 
 
Podpisy rodziców                                                                                                                       Podpis wychowawcy klasy: 
lub wykazem zgodnie z dziennikiem 
lekcyjnym: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


