Protokół nr 7/2016/2017
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

19.04.2017 r. godz. 19.30-22.00
sala nr 1, SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
W zebraniu wzięło udział 12 osób reprezentujących 12 klas. W początkowej części zebrania
uczestniczyli także goście: p. Renata Podolecka - dyrektor SP 318, p. Monika Sadoch – wicedyrektor
SP 318, p. Monika Marchwińska-Różańska - terapeuta SI oraz nauczyciel matematyki p. Artur
Wasilewski. Lista obecności dołączona do protokołu.

W pierwszej części zebrania omówiono następujące sprawy:
1. Pani Dyrektor poprosiła panią Monikę Sadoch i pana Artura Wasilewskiego, zajmujących się
dziennikiem elektronicznym „Bliżej Szkoły”, aby udzielili informacji odnośnie funkcjonującego w
naszej szkole dziennika elektronicznego. Poruszona została kwestia bezpieczeństwa danych a także
błędów w funkcjonowaniu dziennika. Pani Monika Sadoch postara się uzyskać ofertę cenową
dziennika Librus dla naszej szkoły i wówczas dyskusja na temat zmiany dziennika będzie
kontynuowana.
2. Pani Dyrektor zaprezentowała RR pokaz slajdów prezentujących wszystkie szkolne pomieszczenia.
Pani Monika Marchwińska-Różańska, przedstawiła jak powinna wyglądać szkoła dostosowana do
dzieci z orzeczeniem. Zwróciliśmy się z prośbą o wytyczne, które pomogą, ułatwią nam w przyszłości
zadbanie o wystrój naszej szkoły w sposób jak najmniej zakłócający funkcjonowanie w i tak trudnych
warunkach.
3. Parapety na korytarzach wymagają wymiany bądź odnowienia, pani Dyrektor ma przedstawić koszt
tych prac.
4. Uwzględniając pismo Burmistrza dotyczące dzielnicowych imprez na Ursynowie, p. Dyrektor po
powtórnym rozpatrzeniu prośby RR wyraziła zgodę na „Garażówkę” w dniu 13 maja br.
Po omówieniu powyższych spraw Przewodnicząca podziękowała pani Dyrektor oraz pozostałym gościom za
udział w zebraniu, zaprosiła na każde kolejne zebranie RR i przeszła do omówienia bieżących spraw:
1.

Sekretarz RR przypomniała, że w głosowaniu mailowym podjęto 2 uchwały:
 RR dofinansowała konkurs czytelniczy „Hans Christian Andersen i Jego baśnie”. 17 głosów ZA.
Uchwała nr 17/2016-17,
 Rada dofinansowała wycieczkę na zieloną szkołę uczennicy z klasy 4a. 12 głosów ZA. Uchwała nr
18/2016-17.

2. Przeprowadzono głosowanie poprawek w Regulaminie RR, dotyczących reprezentacji Rady Rodziców
do Komisji Konkursowej. W związku z powyższym uchylono dotychczasową treść §7 ust.2 i wprowadzono
następujące brzmienie §7 ust. 2: Przedstawicielami rodziców do komisji konkursowej na stanowisko
Dyrektora Szkoły są przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Rodziców. 11 głosów ZA. Uchwała nr
19/2016-17.
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3. W związku ze zbliżającym się terminem Sąsiedzkiej Garażówki ustalono zakresy obowiązków
poszczególnych członków RR.

Kolejne zebranie RR odbędzie się 17.05.2017 r. o godz. 18.00

Przewodnicząca

/Ewelina Grzegorzewicz/

Sekretarz

/Anna Aniołek/
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