Protokół nr 3/2017/2018
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

15.11.2017 r. godz. 19:30-21:30
świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
zebranie otworzyła pani Ewelina Grzegorzewicz - przewodnicząca RR. W zebraniu wzięło
udział 13 osób reprezentujących 13 klas. W początkowej części zebrania uczestniczyli także
goście: pani Renata Podolecka – dyrektor SP 318, pani Monika Sadoch – wicedyrektor SP
318, pani Agata Pużuk, pani Martyna Mendelowska – psycholog szkolny i opiekun
Samorządu oraz Aleksandra Czech – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.

Rada Rodziców omówiła z gośćmi następujące sprawy:
1. Pani Martyna Mendelowska poinformowała o włączeniu się Samorządu w zbiórkę pieniędzy
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2. Rada zwróciła się z prośbą do Oli Czech o sugestie odnośnie drobnych upominków, które co
roku z okazji Mikołajek RR zakupuje dla wszystkich uczniów. Przewodnicząca RR wyraziła też
gotowość Rady do pomocy w realizacji działalności SU.
3. Pani Dyrektor podała ostateczny termin balu karnawałowego, odbędzie się dn. 01.02.2018 r.
4. Pani Agata Pużuk poinformowała Radę, że dziś odbyły się pokazowe przedstawienia nt.
niepełnosprawności i rezygnuje z wykupienia kolejnych.
5. Pani Agata Pużuk przedstawiła zarys Rodzinnego Pikniku Integracyjnego, który co roku
odbywa się w naszej szkole i zaprosiła RR do współpracy. Tegoroczny piknik odbędzie się
19.05.2018 r. i ma mieć charakter pikniku naukowego.
6. Rada zwróciła się ponownie do pani Dyrektor o umieszczenie na stronie szkoły aktualnego
Statutu szkoły oraz aktualnej Koncepcji rozwoju i funkcjonowania szkoły.
7. Na prośbę Rodziców klas 7 Rada zwróciła się z prośbą do pani Dyrektor o zorganizowanie
Warsztatów efektywnego uczenia. Zdaniem RR, docelowo warsztaty takie powinny być
zorganizowane dla wszystkich uczniów klas 4-7.
8. Pani Dyrektor poinformowała RR o ostatnim apelu, mimo nerwowej atmosfery wśród dzieci
u niektórych przechodzącą w panikę, sytuację szybko udało się opanować, zastosowano
wszelkie procedury bezpieczeństwa.
9. Do Rady dotarły sygnały, że przed szkołą widywany jest mężczyzna robiący dzieciom zdjęcia
a także ktoś, kto zapraszał dziecko na ciastko - przekazaliśmy informację pani Dyrektor z
prośbą o zwiększoną uwagę i poinformowanie personelu.
10. Na wniosek Rodziców RR zwróciła się z pytaniem do pani Dyrektor czy istnieje możliwość
wykupienia dla dziecka jedynie zupy. Jednocześnie poinformowaliśmy o sygnałach, że
pogorszyła się jakość obiadów.
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11. RR zgłosiła sygnały Rodziców odnośnie rywalizacji dzieci podczas przerw o miejsce na sofach.

Po omówieniu powyższych spraw Przewodnicząca podziękowała gościom za udział w zebraniu, zaprosiła na
każde kolejne zebranie RR i przeszła do omówienia bieżących spraw dotyczących funkcjonowania szkoły:

1. Sekretarz RR przypomniała, że w głosowaniu mailowym podjęto trzy uchwały:


Bal Karnawałowy zostanie poprowadzony przez Agencję Prima. 8 głosów ZA. Uchwała nr
8/2017-18



RR pokryje koszty transportu materiałów oraz nagród w Międzyszkolnym konkursie wiedzy i
umiejętności „Kolorowy świat Astrid Lindgren”, który jest organizowany w naszej szkole. 7
głosów ZA. Uchwała nr 9/2017-18



RR sfinansuje nagrody w konkursie „Samodzielnie zrobiony RÓŻANIEC”. 7 głosów ZA. Uchwała
nr 10/2017-18

2. W dalszym ciągu czekamy na szczegółowe informacje dotyczące formalności obowiązujących przy
organizacji wycieczek i zielonych szkół – np. wzory umów.
3. Przedstawiciel RR Sylwester Jężak, przedstawił krótką relację z XI Forum Rodziców i Rad Rodziców,
które odbyło się 05.10.2017r., w którym reprezentował naszą RR.
4. Biorąc pod uwagę opinie Rodziców, Rada postanowiła nie brać pod uwagę w tym roku oferty
fotografa z 2 ostatnich lat. Niestety, mimo próśb o zaangażowanie Rodziców w poszukiwanie
dobrego fotografa, do RR nie wpłynęły oferty dotyczące wykonania szkolnych/klasowych zdjęć.
5. Najbliższe zebranie zaplanowano na 13.12.2017r.

Przewodnicząca

/Ewelina Grzegorzewicz/

Sekretarz

/Anna Aniołek/
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