Protokół nr 1/2016/2017
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
14.09.2016 r. godz. 19.30-21.30
Miejsce:
świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
Uczestnicy: zebranie otworzyła pani Renata Podolecka – Dyrektor SP 318 a następnie poprowadziła je
pani Ewelina Grzegorzewicz - przewodnicząca Rady Rodziców z ubiegłego i aktualnego roku szkolnego. W
zebraniu wzięło udział 19 osób reprezentujących 19 klas. W początkowej części zebrania uczestniczyli także
goście: pani Renata Podolecka – dyrektor SP 318, pani Monika Sadoch – wicedyrektor SP 318 oraz pani
Małgorzata Cieślańska – pedagog szkolny. Lista obecności dołączona do protokołu.
Rada Rodziców omówiła z panią Dyrektor następujące sprawy:
1. Pismo w sprawie proponowanych przez Radę Pedagogiczną dni dodatkowo wolnych od zajęć
dydaktycznych: 31.10.2016 r., 02.11.2016 r., 02.05.2017 r. i 16.06.2017 r. - RR pozytywnie
zaopiniowała przedstawioną propozycję. Uchwała nr 1/2016-17
2. Pismo w sprawie zaopiniowania Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu
Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 przedstawionego przez p. Pedagog – RR pozytywnie
zaopiniowała w/w programy z zastrzeżeniem aby rozszerzyć adresatów szkoleń ujętych w
programie o uczniów oraz Pracowników szkoły. Pismo w tej sprawie RR złoży do dyrekcji.
Uchwała nr 2/2016-17
3. Prośba do RR o przeprowadzenie ankiety wśród Rodziców w celu uzyskania informacji, w
jakich szkoleniach oraz warsztatach organizowanych na terenie szkoły chcieliby uczestniczyć.
4. Pani Dyrektor poinformowała, że w ubiegłorocznym konkursie EKOLIGA szkoła uzyskała do
dyspozycji kwotę 1 848,00 zł. Kwota ta, zgodnie z ustaleniami, zostanie przeznaczona na
zorganizowanie kącików ciszy dla uczniów.
5. Pani Dyrektor poinformowała RR o planowanym malowaniu dekoracyjnym szkolnej stołówki,
które zaplanowano w dn. 24 września 2016 r. Przewidywany koszt farb to ok. 500,00 zł. RR
sfinansuje zakup niezbędnych materiałów po uzyskaniu szczegółowego zapotrzebowania.
6. Rada ponownie potwierdziła gotowość do dofinansowania zakupu tematycznych naklejek na
schody. RR czeka na podanie kosztu tej inwestycji.
7. Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą do przedstawicieli RR o wsparcie w przypominaniu
Rodzicom o wyposażaniu dzieci w butelki na wodę, którą można pobrać ze źródełek.
8. Pani Dyrektor poprosiła o przypomnienie Rodzicom, że ze względów bezpieczeństwa Dzieci
konieczne jest wpisywanie do książki wejść znajdującej się w szatni, każdorazowego wejścia
na teren szkoły oraz o ograniczenie wejść rodziców na teren boksów i szafek przeznaczonych
tylko i wyłącznie dla Uczniów. Tłumy Rodziców przebywających w tych miejscach utrudniają
poruszanie się Uczniom i stwarzają zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.
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9. Termin balu karnawałowego został wyznaczony na 03.02.2017 r. RR zajmie się zamówieniem
firmy organizującej bal.
10. RR poprosiła panią Dyrektor o wykaz planowanych w roku szkolnym konkursów i wydarzeń,
by można było zaplanować i uwzględnić w wydatkach koszty nagród.
Po omówieniu powyższych spraw Przewodnicząca podziękowała pani Dyrektor oraz pozostałym gościom za
udział w zebraniu, zaprosiła na każde kolejne zebranie RR i przeszła do dalszego porządku obrad.
Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w ubiegłym roku szkolnym oraz
sprawozdanie z działalności RR w okresie wakacji. Następnie skarbnik RR – pani Ewa Rogowska
przedstawiła sprawozdanie finansowe za ten okres. Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o udzielenie
absolutorium ustępującemu prezydium Rady Rodziców.
Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Agnieszka Mazur-Araszczuk, Maciej Stawicki oraz Zbigniew
Kowalski. Przeprowadzono tajne głosowanie. Głosowało 19 osób. Za udzieleniem absolutorium głosowało
19 osób, przeciw 0. Absolutorium zostało udzielone. Uchwała nr 3/2016-17
Następnie odbyły się wybory nowego prezydium RR. W jawnym głosowaniu Rada wybrała na
przewodniczącą Rady panią Ewelinę Grzegorzewicz – 18 głosów ZA i 1 wstrzymujący się, na zastępcę
przewodniczącej pana Michała Starzyńskiego - 15 głosów ZA 3 wstrzymujące się oraz 1 przeciw, na
skarbnika panią Ewę Rogowską – 18 głosów ZA i 1 wstrzymujący, a na sekretarza panią Annę Aniołek - 18
głosów ZA i 1 wstrzymujący. Uchwała nr 4/2016-17
RR przeszła do wyboru Komisji Rewizyjnej. W jawnym głosowaniu Rada wybrała następujących członków
Komisji Rewizyjnej: Sylwester Jężak – przewodniczący, Anna Psurska oraz Piotr Żurek. Uchwała nr 5/201617.

Po wyborach RR przeszła do omówienia bieżących spraw dotyczących funkcjonowania szkoły:
1. Zdecydowano, że bieżącym roku szkolnym bal karnawałowy poprowadzi sprawdzona już w latach
ubiegłych i pozytywnie oceniana przez Rodziców Agencja Artystyczna Prima. Temat przewodni balu
zostanie ustalony w późniejszym terminie.
2. Podjęto decyzję o kontynuacji konkursu „Moja klasa wpłaca na RR”. Postanowiono zróżnicować
nagrody za poszczególne miejsca. Warunki konkursu w r. szk.2016/2017:
a. Każda klasa, która przekroczy pułap 80% zadeklarowanych wpłat, otrzyma zwrot 10% wartości
dokonanych wpłat do swojej dyspozycji;
b. Klasy, które zajmą 1, 2 i 3 miejsce otrzymają nagrody w wysokości:
1 miejsce – 250,00 zł
2 miejsce – 200,00 zł
3 miejsce – 150,00 zł
c. W konkursie uwzględniane będą wpłaty zaksięgowane do dnia 30 marca 2017 r. włącznie. Ma
to na celu umożliwienie zarówno wygrywającym klasom, jak i RR sensowne zagospodarowanie
uzyskanych środków. Uchwała nr 6/2016-17
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3. Zdecydowano, że wzorem lat ubiegłych na kiermaszu „Słodkości i różności” (w dniu 24.09.2016 r.)
Rada przeprowadzi akcję zbiórki niesprzedanych zabawek i książek na rzecz szkolnej świetlicy.
Koordynator akcji – Pan Sylwester Jężak.
4. Uchwalono, że Świetlica co miesiąc będzie otrzymywała na bieżące wydatki (art. plastyczne i
papiernicze) kwotę 500 zł z Funduszu Świetlicy. 19 głosów ZA. Uchwała nr 7/2016-17
5. Za współpracę ze Świetlicą w bieżącym roku szkolnym będą odpowiedzialne: Ewa Rogowska (art.
higieniczne) oraz Daria Bielenin-Palęcka (zabawki, art. sportowe).
6. Ustalono, że należy Rodzicom w klasach przekazać prośbę o precyzyjniejsze opisywanie przelewów
środków na Fundusze: imię i nazwisko ucznia, klasa, kwoty wpłacone na każdy z funduszy, np. 15 zł
RR, 15 zł Świetlica, 15 zł F. Muz.
7. W związku z brakiem deklaracji wpłat od Rodziców i tym samym niemożliwością określenia
przyszłych przychodów, RR postanowiła, że preliminarz wydatków zostanie zatwierdzony na
kolejnym zebraniu.
8. Ustalono, że zebrania RR będą się odbywały w środy. Terminy na cały rok szkolny zostaną
dopasowane do zebrań klasowych oraz Rad Pedagogicznych i podane na kolejnym zebraniu.
9. Najbliższe zebranie zaplanowano o godz. 19.00 w dniu 19.10.2016 r. Tak jak w roku ubiegłym na
zebrania RR zapraszani będą przedstawiciele Szkoły: Dyrekcja, kierownik Świetlicy, opiekunowie
samorządu szkolnego, nauczyciele oraz Rodzice.
10. Zebrania są otwarte dla Rodziców i dlatego postanowiono kontynuować zamieszczanie ogłoszeń o
terminach zebrań na tablicy ogłoszeń RR oraz na stronie internetowej Rady i profilu
społecznościowym. Jeśli będzie to możliwe, także poprzez nowy dziennik elektroniczny.
11. Zebrano dane kontaktowe przedstawicieli klas. Za zgodą wszystkich zebranych Sekretarz
roześle listę do wszystkich członków RR. Jednocześnie poruszony został temat uporządkowania
korespondencji mailowej pomiędzy członkami RR, m.in. pilnowania aktualizowania tematów.

Przewodnicząca

/Ewelina Grzegorzewicz/

Sekretarz

/Anna Aniołek/
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