Protokół nr 2/2017/2018
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

18.10.2017 r. godz. 18:45-21:00
świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
zebranie prowadziła p. Ewelina Grzegorzewicz, przewodnicząca Rady Rodziców. W zebraniu
wzięło udział 12 osób reprezentujących 12 klas. W początkowej części zebrania uczestniczyli
także Goście: p. Renata Podolecka – dyrektor SP 318 oraz p. Monika Sadoch – wicedyrektor
SP 318. Lista obecności dołączona do protokołu.

Przewodnicząca przypomniała, że Pani Pedagog zaprosiła Radę Rodziców do współpracy przy tworzeniu
Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Spotkania odbyły się a po uwzględnieniu w tym
dokumencie zgłoszonych uwag, RR w głosowaniu mailowym podjęła uchwałę o przyjęciu programu na rok
szkolny 2017/2018. 14 głosów ZA. Uchwała nr 4/2017-18

Następnie Rada Rodziców omówiła z Gośćmi następujące sprawy:
1. Pani Dyrektor wyjaśniała, sygnalizowaną już wcześniej przez przedstawiciela kl. IIa, sytuację
nieotrzymywania przez niektóre dzieci pełnych obiadów. Ze względu na liczne pytania, uwagi
i wątpliwości, Przewodnicząca RR zaproponowała, by przedstawiciele klasy wyjaśnili tę
kwestię bezpośrednio z Dyrekcją szkoły.
2. Montaż źródełka w nowobudowanej części szkoły – Pani Dyrektor poinformowała, że udało
się zrealizować prośbę RR i w nowej części budynku, przygotowane już zostały instalacje do
zamontowania źródełek (będzie to miało wpływ na zmniejszenie kosztów montażu w
przyszłości). Pani Dyrektor obiecała też złożyć wniosek o zainstalowanie jednego
refundowanego źródełka w nowej części.
3. RR zwróciła się z prośbą, by w harmonogramie konkursów na nagrody zaplanowane były
kwoty, które zapewnią zakup atrakcyjnych nagród.
4. RR wystąpiła z propozycją umożliwienia zaplanowania dłuższych niż 3-dniowe wyjazdów na
Zielone Szkoły dla klas siódmych i w przyszłości ósmych. Pani Dyrektor obiecała rozważyć tą
kwestię.
5. Zostały zakupione nowe książki do biblioteki - RR pokryła w całości te koszty, przekazując na
ten cel m.in. środki zebrane w trakcie zeszłorocznej Garażówki.
6. RR zachęca do współpracy i zapewnia wsparcie Samorządowi Uczniowskiemu i prosi o
przekazanie tej informacji opiekunom Samorządu (psycholog szkolny Martyna Mendelowska
i ksiądz Jakub Rosiński).
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7. Rodzice zgłosili wniosek o zmianę organizacji Dnia otwartego argumentując, że na forum jest
taki gwar, że nie ma możliwości na spokojną i indywidualną rozmowę a przeniesienie
rozmów do poszczególnych sal lekcyjnych pozwoliło by na większą prywatność i ułatwiło
dotarcie do nauczyciela. Pani Dyrektor obiecała przeanalizować taki wariant spotkań.
8. RR zwróciła się z prośbą do p. Wicedyrektor o wsparcie w konkursie „Wzorowa Łazienka”.
Przypomnieliśmy, że czekamy na prace plastyczne uczniów oraz poprosiliśmy o organizację
w szkole „Światowego dnia toalet”, ponieważ wówczas znacząco wzrosną nasze szanse na
nagrodę w konkursie (zapas środków czystości a cały rok).
9. Przedstawiciele m.in. klas IV, zasygnalizowali problem dotyczący zadawania prac domowych
z dnia na dzień, w sytuacji, gdy dzieci kończą lekcje po 17-tej a następnego dnia zaczynają
o 8.00 oraz poruszyli temat ciężkich plecaków, wynikający z nieinformowania dzieci
i związanej z tym konieczności noszenia niepotrzebnych w danym dniu książek. RR zwróciła
się do p. Dyrektor z prośbą o przekazanie sugestii Rodziców nauczycielom.
10. Rada otrzymała także informację, że część podręczników, z których korzystają uczniowie
naszej szkoły, dostępna jest w wersji elektronicznej - pozwala to na odchudzenie tornistrów
naszych dzieci.

Po omówieniu powyższych spraw Przewodnicząca podziękowała gościom za udział w zebraniu,
zaprosiła na każde kolejne zebranie RR i przeszła do dalszego porządku obrad.
1. Skarbnik RR – p. Ewa Rogowska przedstawiła sprawozdanie finansowe z poprzedniego roku

szkolnego. Informacja została zamieszczona także na tablicach RR, do wiadomości Rodziców.
2. Podjęto decyzję o zmianie nagród w konkursie „Moja klasa wpłaca na RR”. Postanowiono

wprowadzić od tego roku nagrody rzeczowe. 12 głosów ZA. Uchwała nr 5/2017-18
3. Ustalono, że wzorem roku ubiegłego, co miesiąc przekazywane będzie do świetlicy (z Funduszu

Świetlicy) 500 zł na bieżące wydatki (m.in. art. papiernicze i plastyczne). 12 głosów ZA. Uchwała nr
6/2017-18
4. Na wniosek pani Kierownik Świetlicy, dotyczący zakupu gier, RR postanowiła zwrócić się z prośbą o

wykaz/listę takich gier. RR we własnym zakresie postara się znaleźć je w najkorzystniejszej cenie i
zakupić. 12 głosów ZA. Uchwała nr 7/2017-18
5. RR jak co roku zbiera oferty od firm fotograficznych. Padła propozycja, by w tym roku dać szansę

Rodzicom - Wolontariuszom. RR zbierze informacje i zgłoszenia od Rodziców - może ktoś z Państwa
jest fotografem, bądź ma wśród rodziny lub znajomych fotografa, który ma doświadczenie i chciałby
się podjąć wykonania zdjęć w naszej szkole zachęcamy do współpracy i złożenia swojej oferty.
6. W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła działa m.in. pod hasłem „Jesteśmy Eko”. RR zachęca

wszystkich Rodziców do współpracy, podsyłania pomysłów i możliwości ich realizacji. Nadal działa
program Elektrośmieci (szczegóły na stronie RR) – prosimy Rodziców o wsparcie.
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7. Rada postanowiła założyć źródełko wody pitnej, na przy salach 4, 5 i 6. Mają tam lekcje dzieci młodsze.
8. Ustalono terminy zebrań Rady w roku szkolnym 2017/2018:

13.12.2017; 10.01.2018; 21.02.2018; 21.03.2018; 18.04.2018; 23.05.2018; 13.06.2018
9. Zebrania RR są otwarte - tak jak w roku ubiegłym, zapraszani na nie będą przedstawiciele Szkoły:

Dyrekcja, kierownik Świetlicy, opiekunowie samorządu szkolnego, nauczyciele oraz Rodzice; dlatego
też postanowiono kontynuować zamieszczanie ogłoszeń o terminach zebrań na tablicy ogłoszeń RR
oraz na stronie internetowej Rady, profilu społecznościowym oraz poprzez dziennik elektroniczny.
10.

Najbliższe zebranie zaplanowano w dniu 15.11.2017 r. o godz. 18.30.

Przewodnicząca

/Ewelina Grzegorzewicz/

Sekretarz

/Anna Aniołek/
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