Protokół nr 3/2016-2017
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:

16.11.2016 r. godz. 19.30-22.00

Miejsce:

świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa

Uczestnicy:

zebranie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca RR pani Ewelina Grzegorzewicz.
W zebraniu uczestniczyło 12 członków RR reprezentujących 12 oddziałów.
W początkowej części zebrania uczestniczyli także goście: pani Renata Podolecka –
Dyrektor SP 318 oraz pani Agata Pużuk. Lista obecności dołączona do protokołu.

W pierwszej części zebrania poruszono tematy, z którymi przyszli goście.
1. Pani Dyrektor poinformowała, że ze środków pozyskanych w ramach „Ursynowskiej Ekoligii”
zakupionych zostało 6 kanap na szkolne korytarze.
2. W kwestii rozbudowy szkoły, pani Dyrektor potwierdziła planowy termin zakończenia prac –
8.12.2017 r. Zasygnalizowała też problem z egzekwowaniem wymagań od wykonawcy.
Poinformowała również o zebraniach nadzoru, które odbywają się w poniedziałki. W związku
z tym poprosiła też o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących budowy, zwłaszcza sytuacji przy
wjeździe na boisko, by można było na bieżąco zgłaszać je nadzorowi.
3. Organizacja Pikniku szkolnego – pani Dyrektor poinformowała Radę, że prace budowlane nie
będą w żaden sposób kolidowały z miejscem, na którym co roku odbywa się piknik. Pani
Agata Pużuk ponownie zaprosiła Radę do współpracy przy organizacji pikniku oraz przy
pozyskaniu wystawców i sponsorów.
4. RR potwierdziła pani Dyrektor, że zaangażuje się w przygotowanie Kawiarenki podczas
„Biesiady Warsa i Sawy” (szkolenie dla nauczycieli z zewnątrz biorących udział w programie)
w dniu 30 listopada 2016 r.
5. Pani Agata Pużuk poprosiła RR, by zachęciła wszystkich rodziców do wsparcia przy organizacji
Kiermaszu Bożonarodzeniowego, który odbędzie się w dniu zebrań 21.12.2016 r. Mile
widziani będą wystawcy/fundacje.
6. Rada wystąpiła do pani Dyrektor z prośbą o uaktualnienie danych na stronie szkoły (statut,
skład kadry) oraz by informacje o osiągnięciach dzieci były na bieżąco przekazywane
wszystkim dzieciom i rodzicom w widocznym miejscu na stronie szkoły (np. wiadomościach) i
przesyłane Radzie, w celu ich rozpowszechnienia. Jednocześnie RR (bazując na własnym
doświadczeniu) zaproponowała, by Szkoła utworzyła profil na portalu społecznościowym.

Strona 1 z 3

7. Przekazano pani Dyrektor pismo dotyczące wycofania kart obiadowych.
8. RR zgłosiła pani Dyrektor uwagi i liczne negatywne opinie Rodziców dotyczące
wprowadzonego w tym roku szkolnym dziennika elektronicznego.

W dalszej części zebrania (bez udziału gości) omówiono następujące sprawy:
1. Sekretarz RR przypomniała, że w głosowaniu mailowym podjęto 2 uchwały:
 Rada sfinansowała wypożyczenie strojów ludowych na apel z okazji Dnia Niepodległości. 14
głosów ZA. Uchwała nr 9/2016-17
 Rada sfinansowała zakup pomocy dydaktycznych tzw. Metodników dla klas 1-3. 10 głosów ZA, 1
głos PRZECIW. Uchwała nr 10/2016-17
2. Przewodnicząca - Ewelina Grzegorzewicz i Zastępca - Michał Starzyński zrelacjonowali spotkanie
przedstawicieli szkoły (p. Dyrektor, 2 przedstawicieli nauczycieli i RR) z Burmistrzem Ursynowa w
dniu 25.10.2016. Spotkanie dotyczyło sytuacji w naszej szkole w związku ze zmianami
wypływającymi z wprowadzanej reformy i aktualną rozbudowy naszej szkoły. Otrzymaliśmy
informację (dostępna na stronie Dzielnicy), że w przyszłym roku szkolnym (przez semestr ew. cały
rok) trzy siódme klasy będą miały zajęcia w budynku Gimnazjum nr 93 a już od kolejnego roku szk.
Wszystkie klasy 0-8 będą w budynku na Teligi.
3. Pani Ewa Rogowska – skarbnik Rady, przedstawiła informację dotyczącą wpłat na Fundusz RR oraz
podsumowała bieżące wpływy i wydatki środków RR.
4. Rada Rodziców przegłosowała harmonogram konkursów na rok 2016/17. 12 głosów ZA. Uchwała
nr 11/2016-17. Jednocześnie po raz kolejny postanowiono, że w miarę możliwości RR będzie
starała się pozyskać nagrody od sponsorów/darczyńców, by zaplanowane (a zaoszczędzone) na
ten cel środki można było wykorzystać na inne atrakcje dla dzieci.
Po październikowym zebraniu RR przekazała pozyskane od sponsorów 3 przyrodnicze pakiety
edukacyjne (dla świetlicy i koordynatorów innowacji przyrodniczej) oraz drobne upominki na
nagrody w konkursach przyrodniczych.
5. Do przedstawicieli Rady docierają skargi na jakość warzyw i owoców, które dzieci otrzymują w
ramach akcji „Warzywa i owoce w szkole”. Rada będzie wyjaśniać zarówno możliwość zmiany
dostawcy jak i nowe zarządzenie, który uniemożliwia dzieciom zabieranie otrzymanych warzyw i
owoców do domu.
6. Na prośbę Wychowawcy klasy 6c, której uczniowie mają wystąpić podczas „Biesiady Warsa i
Sawy” Rada ponownie sfinansuje wypożyczenie strojów ludowych. 12 głosów ZA. Uchwała nr
12/2016-17
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7. Rada jednogłośnie podjęła decyzję wydatkowaniu środków RR na zakup drobnych upominków dla
wszystkich uczniów z okazji Mikołajek oraz o zakupie nowych komiksów dla świetlicy. 12 głosów
ZA. Uchwała nr 13/2016-17
8. RR rozmawiała o możliwości uatrakcyjnienia stanu technicznego i wizualnego mebli na świetlicy.
Zbierane są oferty na pufy/sofy, które będą dla uczniów miejscem wypoczynku na dużej świetlicy.
9. Rada zwróci się ponownie do Dyrekcji z zapytaniem w sprawie oferty dotyczące naklejek
edukacyjnych na schody oraz informację na jakim etapie jest dekorowanie/odnawianie stołówki.
10. Przedstawiciele RR ponownie otrzymują od Rodziców informacje, że na stołówce wydawane są
zimne obiady. Ponieważ skargi pojawiają się cyklicznie, zgłaszane są Dyrekcji Szkoły ale sytuacja
nie uległa poprawie, RR rozważa zwrócenie się z pismem do Dyrektora Przedszkola 352, jako
osoby nadzorującej pracę kuchni i stołówki.
11. Do Rady docierają zapytania Rodziców czy wzorem ubiegłych lat szkoła bierze udział w zbiórce
makulatury (Ekoliga) oraz zbiórce punktów za eletrośmieci (Moje miasto bez elektrośmieci) - RR
poprosi Dyrekcję i szkolnego koordynatora tej akcji o informację z dotychczasowego przebiegu i
aktualnej sytuacji.

Kolejne zebranie RR odbędzie się 14.12.2016 r. o godz. 18.00

Przewodnicząca

/Ewelina Grzegorzewicz/

Sekretarz

/Anna Aniołek/
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