Protokół nr 5/2017/2018
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

21.02.2018 r. godz. 18:00-20:30
świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
zebranie otworzyła pani Ewelina Grzegorzewicz - przewodnicząca RR. W zebraniu wzięło
udział 9 osób reprezentujących 9 klas.

Rada Rodziców omówiła następujące sprawy:
1. Pani Dyrektor poinformowała RR przed zebraniem o stanie nowej części szkoły. Został

przeprowadzony odbiór przez Sanepid – pozytywny, natomiast odbiór przez Straż Pożarną –
negatywny. Jest to błąd na poziomie projektu, niezależny od szkoły i wykonawcy, na razie jest
nieokreślony czas uzupełnienia braków.
2. Piknik podobnie jak w roku ubiegłym będzie na terenie placu zabaw i podwyższeniu, ponieważ będą

trwały prace związane z budową boiska szkolnego. Temat pikniku to „Jesteśmy EKO”. RR postara się
zapewnić tego dnia odbiór elektrośmieci z okolic szkoły.
3. Oceny nie mają wag. Ocena „6” jest oceną taką samą jak każda inna i nie jest wystawiana za

szczególne osiągnięcia. Istnieje jednak czasami zbyt wąski przedział procentowy.
4. Rada zwróciła się ponownie o umieszczenie na stronie aktualnej koncepcji pracy.
5. Nie jasny dla nas jest punkt „6” Zasad postępowania w przypadku gdy uczniowie dokuczają sobie

nawzajem - powyższe procedury zostają pominięte jeżeli krzywda dzieje się dziecku z orzeczeniem o
potrzebie kształcenia specjalnego, wtedy o sprawie niezwłocznie informowany jest wychowawca,
pedagog szkolny i rodzic. Winowajca zostaje niezwłocznie ukarany adekwatnie do przewinienia.
6. RR prosi o informację kiedy mamy uregulować koszt wymiany parapetów.
7. Skarbnik Ewa Rogowska przedstawiła dotychczasowe wydatki.
8. Rada zakupiła kserokopiarkę dla nauczycieli na potrzeby przygotowywania materiałów na lekcje (np.

karty pracy) i sprawdziany, kartkówki.
9. Uważamy za bardzo surowe kryterium, by zostać wyróżnionym uczeń musi mieć zachowanie

wzorowe.
10. RR sugerują aby na świetlicy zorganizować dla dzieci cykl spotkań z ciekawymi osobami, mogą to

być chętni rodzice wykonujący ciekawe zawody bądź posiadający ciekawe hobby. Będzie to na
pewno miły akcent, który urozmaici życie świetlicy a być może zarazi dzieci nową pasją.
11. Nadal oczekujemy na wykaz nazw gier - zobowiązaliśmy się doposażyć świetlicę.
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12. W celu umilenia Dzieciom czasu przed jak i po lekcjach, jak również wsłuchując się w głosy Rodziców

oraz wychodząc naprzeciw marzeniom dzieci, RR planuje zorganizować konkurs dla klas 0-3 „Moja
wymarzona świetlica”. Szczegóły wkrótce.
13. Uważamy, że papier toaletowy powinien znajdować się w każdej kabinie a nie jak do tej pory przed

wejściem do kabin, dzieciom trudno jest przewidzieć zapotrzebowanie na papier. Takie rozwiązanie
jest mocno krępujące.
14. Prosimy o zmianę miejsca dla rzeczy zagubionych, powinno znajdować się ono w okolicy wejścia do

szkoły aby rodzic nie musiał wchodzić w strefę szafek, takie rozwiązanie sprawdza się w innych
szkołach. Zobowiązujemy się do zakupu odpowiedniego wieszaka.
15. Najbliższe zebranie odbędzie się 21.03.2018 r. o godzinie 18:00.

Przewodnicząca

/Ewelina Grzegorzewicz/

Sekretarz

/Anna Aniołek/
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