Protokół nr 2/2015-2016
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

19.10.2016 r. godz. 19.00-21.00
świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
zebranie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca RR pani Ewelina Grzegorzewicz.
W zebraniu uczestniczyło 14 członków RR reprezentujących 14 oddziałów. W początkowej
części zebrania uczestniczyli także goście: pani Bożenna Szakacz - Markiewicz, pani Justyna
Staręga oraz pani Agata Pużuk. Lista obecności dołączona do protokołu.

W pierwszej części zebrania omówiono następujące sprawy:
1. „Varsavianistyczna szkoła” udział szkoły w projekcie – koordynatorem jest pani Bożenna Szakacz
– Markiewicz
2. Piknik szkolny – odbędzie się 27.05.2017r., temat pikniku to „Zmysły”. Rada została poproszona o
wzięcie udziału w organizacji tego wydarzenia. Koordynatorem szkolnym jest pani Agata Pużuk.
3. Program wspierający uzdolnionych, pod patronatem WCIES. Szkolny koordynator - pani Justyna
Staręga poprosiła RR o wsparcie w organizacji „Biesiady Warsa i Sawy” (szkolenie dla nauczycieli
z zewnątrz biorących udział w programie). Rada zadeklarowała pomoc w przygotowaniu i
obsłudze Kawiarenki.
Po omówieniu powyższych spraw Przewodnicząca podziękowała gościom za udział w zebraniu, zaprosiła na
każde kolejne zebranie RR i przeszła do dalszego porządku obrad.

W dalszej części zebrania omówiono następujące sprawy:
1. Kontakt ze spółdzielnią w sprawie terenu pod piknik, możliwość organizacji na terenie znajdującym się
przed szkołą. Ewentualnie połączenie z Dniem Sąsiada, który wypada w ostatni wtorek maja. Osoba
odpowiedzialna Maciej Stawicki.
2. Rada Rodziców wzorem ubiegłego roku szkolnego planuje zorganizować na terenie szkoły wyprzedaż
garażową dla rodziców – termin do uzgodnienia z Dyrekcją Szkoły.
3. Pani Ewa Rogowska – skarbnik RR przedstawiła informację dotyczącą wpłat na Fundusz RR.
4. RR otrzymała za pośrednictwem „żółtej skrzynki” wiadomość od rodziców dotyczącą wycofania
z użytkowania papierowych kart obiadowych i innego sposobu sprawdzania uprawnień do korzystania
z obiadów. Pismo w tej sprawie zostanie przekazane do Pani Dyrektor. Rada popiera odejście od
papierowych kart obiadowych.
5. Rada Rodziców do 14 grudnia 2016 r. zbiera oferty firm fotograficznych dotyczące zdjęć klasowych dla
uczniów naszej szkoły.
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6. Przedstawiciel RR oraz rodzice z oddziału przedszkolnego przedstawili Radzie Rodziców informacje
dotyczące zajęć programowych oraz bezpieczeństwa uczniów oddziału przedszkolnego w naszej
szkole.
7. Przedstawiciel Rady Daria Bielenin–Palęcka uczestniczyła w X Warszawskim Forum Rodziców i Rad
Rodziców organizowanym przez WCIES. Krótką relację członkowie RR otrzymali drogą mailową.
8. Rada otrzymała odpowiedź od Pani Pedagog na prośbę, o rozszerzenie adresatów szkoleń ujętych
w programie o uczniów oraz Pracowników szkoły.
9. Rada Rodziców sfinansowała nagrody w konkursie plastycznym „Portret mojego nauczyciela”. 14
głosów ZA. Uchwała nr 8/2016-17
10. Ustalono terminy zebrań Rady w roku szkolnym 2016/2017: 16.11. godz. 19.30; 14.12. godz. 18.00;
18.01. godz. 18.00; 15.03. godz. 19.00; 19.04. godz. 19.30; 17.05. godz. 18.00; 21.06. godz. 18.00.
RR przypomina, że na wszystkich zebraniach mile widziani są przedstawiciele Szkoły: Dyrekcja,
kierownik Świetlicy, opiekunowie samorządu szkolnego, nauczyciele oraz Rodzice.

Najbliższe zebranie odbędzie się w dniu 16.11.2016 r. o godz. 19.30 (po zebraniach klasowych).

Przewodnicząca

/Ewelina Grzegorzewicz/

Sekretarz

/Anna Aniołek/
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