Protokół nr 1/2017/2018
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

13.09.2017 r. godz. 20:20-22:00
świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
zebranie otworzyła pani Ewelina Grzegorzewicz - przewodnicząca Rady Rodziców.
W zebraniu wzięło udział 14 osób reprezentujących 14 klas. W początkowej części zebrania
uczestniczyli także goście: pani Monika Sadoch – wicedyrektor SP 318 oraz pani Małgorzata
Cieślańska – pedagog szkolny. Lista obecności dołączona do protokołu.

Rada Rodziców omówiła z gośćmi następujące sprawy:
1. Pismo w sprawie proponowanych przez Radę Pedagogiczną dni dodatkowo wolnych od zajęć
dydaktycznych: 30.04.2018 r., 02.05.2018 r., 04.05.2018 r. i 01.06.2018 r.
2. Pani Pedagog zaprosiła Radę Rodziców do współpracy przy tworzeniu Szkolnego programu
wychowawczo-profilaktycznego, w tym celu reprezentant RR spotka się z panią Pedagog w
ustalonym terminie.
3. Poruszony został problem z nowymi szafkami w szatni. Rodzice są zadowoleni, że pojawiły
się nowe, kolorowe szafki zamiast boksów ale zgłaszają zaniepokojenie, że nie są one w
żaden sposób przymocowane i korzystanie z nich jest niebezpieczne. Pani Wicedyrektor
obiecała sprawdzić stan.
4. Z uwagi na liczne zapytania ze strony rodziców RR wyjaśniła odpłatność za kluczyk. 12 zł jest
to kaucja zwrotna, która jest zwracana po zdaniu kluczyka. Uczniowie posiadający kluczyki z
ubiegłych lat dokonują jedynie wymiany.
5. Pani Wicedyrektor poinformowała RR o dniach, w których jest w szkole pielęgniarka.
Aktualnie są to: wtorek, środa i piątek. Druga pielęgniarka, która będzie w szkole we
czwartki, obecnie jest na zwolnieniu lekarskim.
6. Pani Wicedyrektor poinformowała RR o problemie z salami, w związku z przebudową
stołówki i forum zniknęły dwie salki służące do zajęć indywidualnych oraz muzycznych.
7. Po wielkim oburzeniu rodziców w związku z likwidacją zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
na korzyść zajęć dla dzieci najzdolniejszych, RR poprosiła o wyjaśnienie. Pani Wicedyrektor
poinformowała RR, że zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze nie mogą się odbywać
bezpłatnie.
Po omówieniu powyższych spraw Przewodnicząca podziękowała gościom za udział w zebraniu, zaprosiła na
każde kolejne zebranie RR i przeszła do dalszego porządku obrad.
Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w ubiegłym roku szkolnym.
Następnie skarbnik RR – pani Ewa Rogowska przedstawiła wydatki za ten okres. Przewodnicząca wystąpiła
z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu prezydium Rady Rodziców.
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Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Agnieszka Raczyńska, Maciej Stawicki oraz Marzena Sypniewska.
Przeprowadzono tajne głosowanie. Głosowało 14 osób. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 osób,
przeciw 0. Absolutorium zostało udzielone. Uchwała nr 1/2017-18
Następnie odbyły się wybory nowego prezydium RR. W jawnym głosowaniu Rada wybrała na
przewodniczącą Rady panią Ewelinę Grzegorzewicz – 13 głosów ZA i 1 wstrzymujący się, na zastępcę
przewodniczącej pana Szymona Podlewskiego - 13 głosów ZA 1 wstrzymujące się, na skarbnika panią Ewę
Rogowską – 13 głosów ZA i 1 wstrzymujący, a na sekretarza panią Annę Aniołek - 13 głosów ZA i 1
wstrzymujący. Uchwała nr 2/2017-18
RR przeszła do wyboru Komisji Rewizyjnej. W jawnym głosowaniu Rada wybrała następujących członków
Komisji Rewizyjnej: Sylwester Jężak – przewodniczący, Anna Psurska oraz Piotr Żurek. Uchwała nr 3/201718.
Po wyborach RR przeszła do omówienia bieżących spraw dotyczących funkcjonowania szkoły:
1. Przewodnicząca zapoznała nowych członków RR z dotychczasowymi osiągnięciami i zaprosiła do
aktywnego udziału w działaniach w nowym roku szkolnym.
2. Podjęto decyzję o kontynuacji konkursu „Moja klasa wpłaca na RR”. Postanowiono jednak zmienić
zasady przyznawania nagród, szczegóły wkrótce.
3. Kiermasz „Słodkości i różności” odbędzie się w dniu 30.09.2017 r.
4. W związku z brakiem deklaracji wpłat od Rodziców i tym samym niemożliwością określenia
przyszłych przychodów, RR postanowiła, że preliminarz wydatków zostanie zatwierdzony na
kolejnym zebraniu.
5. Ustalono, że zebrania RR będą się odbywały w środy. Terminy na cały rok szkolny zostaną
dopasowane do zebrań klasowych oraz Rad Pedagogicznych i podane na kolejnym zebraniu.
6. Najbliższe zebranie zaplanowano o godz. 18.30 w dniu 18.10.2017 r. Tak jak w roku ubiegłym na
zebrania RR zapraszani będą przedstawiciele Szkoły: Dyrekcja, kierownik Świetlicy, opiekunowie
samorządu szkolnego, nauczyciele oraz Rodzice.
7. Zebrania są otwarte dla Rodziców i dlatego postanowiono kontynuować zamieszczanie ogłoszeń o
terminach zebrań na tablicy ogłoszeń RR oraz na stronie internetowej RR i profilu społecznościowym.
Jeśli będzie to możliwe, także poprzez nowy dziennik elektroniczny Librus.
8. Zebrano dane kontaktowe przedstawicieli klas. Za zgodą wszystkich zebranych Sekretarz roześle
listę do wszystkich członków RR.

Przewodnicząca

/Ewelina Grzegorzewicz/

Sekretarz

/Anna Aniołek/
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