Protokół nr 6/2016/2017
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

15.03.2017 r. godz. 19.00-21.30
świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
zebranie poprowadziła p. Ewelina Grzegorzewicz - przewodnicząca RR. W zebraniu wzięło
udział 14 osób reprezentujących 14 klas. W początkowej części zebrania uczestniczyli także
goście: p. Dyrektor Renata Podolecka, pani Małgorzata Cieślańska - Pedagog szkolny oraz
Nauczycielki klas integracyjnych: p. Agata Pużuk, p. Joanna Fidzińska i p. Małgorzata
Łukawska. Lista obecności dołączona do protokołu.

W pierwszej części zebrania omówiono następujące sprawy:
1. Pani Dyrektor przekazała informacje o zatrudnionych w naszej szkole specjalistach oraz
możliwościach godzinowych, w których są dostępni dla uczniów.
2. Pani Małgorzata Cieślańska opowiedziała, jak realizowana jest w naszej szkole idea integracji
a obecnie Panie nauczycielki poinformowały o osiągnięciach dzieci posiadających orzeczenia.
Pani pedagog przypomniała o działaniach wspierających uczniów słabszych (siedem lat działa
fundacja „Wiosna” i Akademia Przyszłości), a także o możliwościach rozwoju dzieci zdolnych.
3. Na ręce Przewodniczącej RR Pani Dyrektor złożyła wniosek z prośbą o zaopiniowanie
rezygnacji z dziennika papierowego i przejście jedynie na dziennik elektroniczny. Rada
rozumiejąc aktualny dodatkowy, podwójny nakład pracy nauczycieli jest przychylna takiemu
rozwiązaniu, jednak zdecydowanie sprzeciwia się kontynuowaniu korzystania z dziennika
„Bliżej szkoły”. Stosowne pismo dotyczące powrotu do dziennika „Librus” zostanie złożone.
4. Pani Dyrektor poinformowała także o:
a. Zaplanowanym na czerwiec spotkaniu dla Rodziców uczniów klas trzecich, którego celem
będzie m.in. przedstawienie nowych Wychowawców.
b. Uruchomieniu od września jednej dwujęzycznej klasy VII. Warunkiem przyjęcia do niej
będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku ze
sprawdzianu predyspozycji językowych a także średnia ocen z j. polskiego, j. angielskiego
i matematyki. (Zebranie informacyjne dla Rodziców klas szóstych odbyło się w dniu
dzisiejszym o godz. 17.30)
c. Wstrzymaniu wszelkich działań dotyczących wystroju szkoły (np. planowane od dawna
naklejki na schody) ze względu na możliwość drobnych prac remontowych i
modernizacyjnych w starej części budynku szkoły (w związku z rozbudową szkoły).
oraz udzieliła ustnej odpowiedzi na złożone wcześniej pisma:
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d. Dotyczące finansowania nagród w konkursach - Nauczyciele organizujący konkursy
zostali poproszeni o załączanie do faktur za zakup nagród imiennej listy laureatów.
e. Dotyczące organizacji pikniku szkolnego - ze względu na ograniczone rozbudową szkoły
miejsce nie ma możliwości zaproszenia wystawców z wielkogabarytowymi stoiskami, np.
symulatorami jazdy.
f. Dotyczące terminu tegorocznej „Garażówki” - RR nie otrzymała zgody na wnioskowany
termin (13 maja 2017). Pani Dyrektor zaproponowała inne terminy: 22.04; 03.06 i 10.06.
Rada przedyskutuje możliwości organizacyjne i dyspozycyjność członków RR w podanych
terminach.
5. Pani Agata Pużuk opowiedziała o przebiegu przygotowań do pikniku szkolnego. Skorzystano
z sugestii Przewodniczącej RR i nawiązano współpracę z Duńskim Instytutem Kultury, który
objął honorowym patronatem majowy piknik. Ambasada Królestwa Danii nie udzieliła
jeszcze odpowiedzi w ww. sprawie. Nadal oczekiwani są chętni do zorganizowania
ciekawych stoisk oraz sponsorzy. W poszukiwaniach mile widziane jest zaangażowanie
Wszystkich Rodziców. Chętni mogą się zgłaszać do RR lub bezpośrednio do p. Agaty Pużuk.
Po omówieniu powyższych spraw Przewodnicząca podziękowała pani Dyrektor oraz pozostałym
gościom za udział w zebraniu i zaprosiła na każde kolejne zebranie RR. Następnie Rada przeszła do
omówienia bieżących spraw:
1. Pani Ewa Rogowska – skarbnik Rady, przedstawiła informację dotyczącą wpłat na Fundusz
RR oraz podała aktualny ranking w konkursie RR i przypomniała, że zbliża się termin
zakończenia tegorocznego konkursu (31.03.).
2. Na wniosek pani Hanny Wadzyńskiej-Nowosad Rada dofinansuje nagrody w konkursie
plastycznym, 14 głosów ZA. Uchwała nr 15/2016-17
3. Uwzględniając głosy Rodziców i własne spostrzeżenia dotyczące słabej jakości nagłośnienia
podczas uroczystości szkolnych, Rada Rodziców postanowiła w pierwszej kolejności
wymienić posiadany przez szkołę wyeksploatowany sprzęt nagłaśniający. Na początek
postanowiono kupić dwa nowe głośniki. Przewidywany koszt zakupu ok. 3 500,00 zł.
4. Przypominamy, że także w tym roku Rada Rodziców podpisała porozumienie z Instytutem
Inicjatyw Pozarządowych, które pozwala nam zbierać fundusze z 1% podatku na rzecz naszej
szkoły. Więcej informacji na stronie www.rrsp318.pl.

Kolejne zebranie RR odbędzie się 19.04.2017 r. o godz. 19.30 (po zebraniach klasowych).

Przewodnicząca

Sekretarz

/Ewelina Grzegorzewicz/

/Anna Aniołek/
Strona 2 z 2

