Protokół nr 5/2016-2017
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:

18.01.2017 r. godz. 18.00-20.00

Miejsce:

świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa

Uczestnicy:

zebranie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca RR pani Ewelina Grzegorzewicz.
W zebraniu uczestniczyło 13 członków RR reprezentujących 13 oddziałów. Lista obecności
dołączona do protokołu.

Podczas zebrania omówiono następujące sprawy:
1. Skarbnik, p. Ewa Rogowska przedstawiła informację dotyczącą aktualnych wpłat na Fundusz RR i
przypomniała o trwającym konkursie oraz poinformowała, że oczekujemy na dostawę zakupionych do
świetlicy piankowych kanap.
2. Rada Rodziców wybrała temat balu karnawałowego, który odbędzie się 03.02.2017r. Tym razem
będzie to: „Między nami jaskiniowcami”.
3. Przewodnicząca przypomniała, że została już podpisana umowa z wykonawcą zdjęć szkolnych.
Zgodnie z decyzją RR jest to ta sama firma, która wykonywała zdjęcia w ubiegłym roku. Warunki
umowy nie uległy zmianie. Zdjęcia rodzinne będą wykonywane 30.01.2017r. w godz. 17:00-19.00.
Szczegóły organizacyjne fotograf ustali osobiście z panią Dyrektor.
4. Rada planuje zorganizować Drugą Wyprzedaż Garażową, pismo w sprawie potwierdzenia terminu
zostanie skierowane do pani Dyrektor.
5. RR uruchomiła już projekt „Wędrująca książka”, półka znajduje się w szatni na bocznej ścianie sklepiku
szkolnego. Szczegółowe informacje na tablicy RR, na stronie www.rrsp318.pl oraz na profilu RR na
Facebook. Zachęcamy do aktywnego udziału. Główna zbiórka książek, komiksów i czasopism zostanie
przeprowadzona w dniu zebrań z rodzicami, tj. 01.02.2017 r.
6. Wkrótce pojawią się także książki na szkolnych korytarzach, które uprzyjemnią czas wolny na
dłuższych przerwach. Rada liczy na wsparcie Rodziców podczas zbiórki książek, bo na pewno w
każdym domu są książki dla dzieci dawno już przez nie przeczytane, które można przekazać do
szkolnych „Kącików ciszy”.
7. W ramach promowania czytelnictwa, RR zgłosi się z prośbą do biblioteki szkolnej w celu zwiększenia
aktywności w ogólnodostępnych konkursach, m.in.:





„Wsparcie dla bibliotek” – Empik
„Biblioteka przyjazna uczniowi” – XII edycja
„Biblioteka – szkolne centrum kultury” V edycja

http://przyjazna-biblioteka.pl/konkurs/
http://kulturalna-biblioteka.pl/konkurs/
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8. RR jest w trakcie zbierania ofert dotyczących modernizacji nagłośnienia na szkolnym forum. Jest to
aktualnie sprawa priorytetowa. Prosimy o kontakt Rodziców, którzy mogą nas wspomóc od strony
merytorycznej.
9. W związku z prowadzonym rozmowami z wystawcami chętnymi do prezentowania swoich stoisk
podczas pikniku RR zwróci się do p. Dyrektor o szczegółowe informacje dotyczące planowanego
dostępnego miejsca.
10. Informujemy iż z przyczyn losowych nie odbył się dotychczas remont łazienki położonej na poziomie
szatni. Środki, które zostały zebrane na ten cel podczas zeszłorocznej „Garażówki” (2.805,00 zł) zostały
zabezpieczone. Dołożymy wszelkich starań aby wykonać remont jak najszybciej. Istnieje również
możliwość przeznaczenia tych środków na inny cel, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Kolejne zebranie RR odbędzie się 15.03.2017 r. o godz. 19.00.

Przewodnicząca

/Ewelina Grzegorzewicz/

Sekretarz

/Anna Aniołek/
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