Protokół nr 8/2016/2017
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

17.05.2017 r. godz. 18.00-20.00
świetlica, SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
W zebraniu wzięło udział 10 osób reprezentujących 10 klas. W początkowej części zebrania
uczestniczyli także goście: p. Renata Podolecka – dyrektor SP 318 oraz p. Agata Pużuk. Lista
obecności dołączona do protokołu.

W pierwszej części zebrania omówiono następujące sprawy:
1. Pani Dyrektor zwróciła się do Rady o wzięcie udziału w zebraniu u p. Burmistrza w dn.
19.05.2017 r. w sprawie zmian w projekcie rozbudowy szkoły. Zmiany mają dotyczyć głównie
przesuwnych drzwi między salami co uniemożliwia prawidłowe urządzenie sal lekcyjnych, jak
i innych propozycji zmian. Przedstawicielem RR na spotkaniu będzie p. Michał Starzyński –
zastępca przew. RR.
2. Pani Dyrektor wraz z RR wybrała temat pokazu „Nie taki mokry lód”, który odbędzie się na
pikniku szkolnym, na stoisku naukowym Funiversity. Pokaz w całości zostanie sfinansowany
ze składek RR.
3. Pani Agata Pużuk zgłosiła wniosek o 200 zł na drobne słodycze, które będą potrzebne jako
nagrody podczas pikniku. RR wyraziła zgodę na przekazanie środków na ten cel.
Po omówieniu powyższych spraw Przewodnicząca podziękowała pani Dyrektor za udział w zebraniu,
zaprosiła na kolejne zebranie RR i przeszła do omówienia bieżących spraw:
1. Sekretarz RR przypomniała, że w głosowaniu mailowym podjęto 2 uchwały:
 RR wytypowała przedstawicieli do prac w Komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora. 17 głosów ZA. Uchwała nr 20/2016-17,
 Rada dofinansowała wycieczkę na zieloną szkołę uczennicy z klasy 3d. 15 głosów ZA.
Uchwała nr 21/2016-17,
 Rada sfinansuje dwie animacje podczas pikniku szkolnego: Mały Teatrzyk i Glinę. 13 głosów
ZA. Uchwała nr 22/2016-17
2. Podsumowano sobotnią Garażówkę. Podczas 3 godz. trwania imprezy udało się zebrać
1070,20 zł, które przeznaczone będą na zakup nowych lektur do szkolnej biblioteki. Zgodnie
z ustaleniami z p. Bibliotekarką, zakupy zostaną sfinalizowane na początku przyszłego roku
szkolnego.
3. Skarbnik RR przedstawiła aktualna sytuację finansową RR. Niestety nadal liczna grupa osób
nie dokonała płatności zadeklarowanych składek, co utrudnia planowanie wydatków i
zakupów.
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4. Członkowie RR zgłaszali zagadnienia/pytania otrzymane od Rodziców, o które wg Nich
członkowie Komisji - przedstawiciele RR powinni zadać kandydatom na Dyrektora Szkoły.

Kolejne zebranie RR odbędzie się 21.06.2017 r. o godz. 18.00

Przewodnicząca

/Ewelina Grzegorzewicz/

Sekretarz

/Anna Aniołek/
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