Protokół nr 4/2016-2017
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:

14.12.2016 r. godz. 18.30-20.00

Miejsce:

świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa

Uczestnicy:

zebranie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca RR pani Ewelina Grzegorzewicz.
W zebraniu uczestniczyło 9 członków RR reprezentujących 9 oddziałów. W części zebrania
uczestniczył przedstawiciel firmy fotograficznej Comostudio. Lista obecności dołączona do
protokołu.

W pierwszej części zebrania omówiono następujące sprawy:
1. Sekretarz, pani Anna Aniołek zrelacjonowała spotkanie Forum Ursynowskich Rad Rodziców, w
którym uczestniczyła 24 listopada br.
2. Sekretarz przypomniała, że w głosowaniu mailowym podjęta została uchwała (nr 14/2016-17)
dotycząca sfinansowania nagród w konkursie plastycznym, dla klas 0-1 "BARWY JESIENI". 15
głosów ZA.
3. Od września RR zbierała informacje/oferty na wykonanie zdjęć klasowych. Udział w zebraniu
zgłosił przedstawiciel firmy fotograficznej Comostudio. Przedstawił on ofertę na wykonanie
artystycznych zdjęć klasowych, indywidualnych oraz koleżeńskich w b.r. szkolnym. Zachowane
zostają wszystkie ubiegłoroczne ceny, więc na tle pozostałych ofert jest bardzo korzystna. Poza
tym wybór oferty tej firmy jest jednocześnie podyktowany opiniami większości rodziców, którzy
z ubiegłorocznych zdjęć byli bardzo zadowoleni. Dodatkowo, rozumiejąc ograniczenia czasowe
i uwzględniając wymagania organizacyjne Szkoły, Radzie udało się wynegocjować zaledwie
dwudniowy czas zdjęciowy. Aktualna pozostaje także oferta zdjęcia grupowego całego grona
pedagogicznego i zdjęć portretowych nauczycieli i pracowników szkoły. Ze względu na ograniczoną
już dostępność terminów fotografa, RR wstępnie zarezerwowała czas między 30.01 a 3.02.
i szczegóły ustali z Dyrekcją Szkoły.
W dalszej części zebrania omówiono następujące bieżące sprawy:
1. RR otrzymała od Pani Dyrektor pismo z prośbą o zaopiniowanie planu finansowego szkoły na rok
2017. Po dyskusji mailowej i podczas zebrania, Rada postanowiła negatywnie zaopiniować
przedstawiony budżet. Członkowie Rady są zdania, że szkoła otrzymuje zdecydowanie za mało
środków na nowoczesne pomoce naukowe oraz na bieżące remonty.
2. Rada Rodziców wraz z gronem pedagogicznym przygotowała bufet na „Biesiadę Warsa i Sawy”.
Członkowie Rady uczestniczyli też w prezentacji osiągnięć dzieci naszej szkoły. Doceniając ogromny
wkład pracy jaki włożyły one w przygotowania tej uroczystości a efekt jaki dotarł do odbiorców
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będących na widowni, Rada postanowiła podjąć się próby zmodernizowania nagłośnienia w naszej
szkole. Pismo w sprawie dofinansowania zostanie złożone u Burmistrza.
3. RR przekazała p. Ewie Zarzyckiej-Pudło 15 książek na nagrody w konkursach przyrodniczych klas
młodszych. Nagrody pozyskano z Ministerstwa Środowiska. Rada przekazała także na Świetlicę 10
książeczek przeznaczonych na nagrody w konkursach świetlicowych uczniów klas młodszych.
Nagrody otrzymano od przedstawiciela ubezpieczyciela PZU.
4. Z okazji Mikołajek RR zakupiła dla wszystkich uczniów SP 318 czekoladowe mikołaje. W dniu 6.XII.
słodycze zostały rozdane dzieciom przez szkolnego „Mikołaja”.
5. RR dziękuje za zaangażowanie się uczniów i rodziców w konkursie „Wzorowa łazienka”. Wszystkie
dzieci, które przygotowały konkursowe prace otrzymają drobne upominki. Ostatecznie udało nam
się zebrać 407 głosów i zająć 374 miejsce na 1140 uczestniczących w konkursie placówek, co
uwzględniając zaledwie 2-tygodniowy okres jaki mieliśmy od zgłoszenia szkoły do zamknięcia
głosowania można traktować jako sukces.
6. Rada Rodziców jest w trakcie poszukiwań regałów na plecaki i mebli wypoczynkowych dla uczniów
na dużej świetlicy.
7. W ramach szkolnego projektu „TOLERANCJA A MY”, Rada proponuje udział uczniów w
„NIEWIDZIALNEJ WYSTAWIE”. Wydarzenie jest przeznaczona dla dzieci od 8 lat.
8. Rada wspiera propozycję rodziców zorganizowania na szkolnych korytarzach kącików czytelniczych,
a w szatni także miejsca dla „wędrującej książki”. RR jest zdania, że swobodny dostęp do książek,
komiksów czy popularnych szybkich gier karcianych (np. „Palce w pralce”, „Dooble”) miło wypełni
dzieciom czas przerw. Zorganizowanie w szatni półki „wędrującej książki” byłoby okazją do
propagowania czytelnictwa, szacunku do książek i wymiany między dziećmi leżących w domach,
przeczytanych już książek.
9. Rada, na prośbę rodzica otrzymaną za pośrednictwem skrzynki RR, zwróci się do Dyrekcji Szkoły z
zapytaniem/prośbą o zorganizowanie miejsca, gdzie dzieci na przerwach mogłyby swobodnie się
wykrzyczeć, by w ten sposób rozładować emocje.

Kolejne zebranie RR odbędzie się 18.01.2017r. o godz. 18.00

Przewodnicząca

/Ewelina Grzegorzewicz/

Sekretarz

/Anna Aniołek/
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