Protokół nr 7/2017/2018
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

18.04.2018 r. godz. 18:50-20:00
świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
zebranie otworzyła pani Ewelina Grzegorzewicz - przewodnicząca RR. W zebraniu wzięło
udział 11 osób reprezentujących 11 klas. W pierwszej części uczestniczyli Goście - pani
Renata Podolecka – dyrektor SP318 i pani Monika Sadoch - wicedyrektor SP318.

W pierwszej części zebrania wzięła udział pani dyrektor Renata Podolecka, która udzieliła informacji na
temat aktualnego funkcjonowania szkoły i odpowiedziała na pytania rodziców. Poruszono następujące
zagadnienia:
1. Pani Dyrektor poinformowała o wypadkach, które w ostatnim czasie miały miejsce na terenie

szkoły: złamanie nogi i złamanie nosa.
2. Do końca tygodnia mają zostać zamontowane nowe parapety – koszt, zgodnie z wcześniejszymi

ustaleniami pokrywa Rada Rodziców.
3. Prawdopodobnie po weekendzie majowym odbędzie się ostateczny odbiór nowej części, jeżeli

wszystko odbędzie się pomyślnie, to będzie możliwa zmiana planu na jedną zmianę. Pani Dyrektor
uważa, że nawet jeśli mają to być dwa miesiące to warto odciążyć dzieci.
4. Wpłynęło pismo od Burmistrza o możliwości skorzystania w dniu Pierwszej Komunii Świętej z

parkingu Urzędu Dzielnicy - parking będzie udostępniony w godzinach 9-18.
5. Z informacji otrzymanych przez p. Dyrektor wynika, że jest szansa, by jeszcze w tym roku zostały

zakończone prace na terenie boisk (mają powstać dwa boiska, ścianka i odświeżona zieleń –
pielęgnacja obecnej i nowe nasadzenia)
6. Jak zasugerowała RR, pani Dyrektor zgłosiła się do miasta o doposażenie w źródełka, z uwagi na

rozbudowę. Pani Dyrektor poinformowała o pozytywnej odpowiedzi, otrzymamy 3 źródełka.
Konieczne są jedynie aktualne badania wody. RR zapewnia montaż.
7. Pani Dyrektor poinformowała, że zamieszanie związane z opłatami za zielone szkoły/wycieczki

wynika z późno wprowadzonych zmian oraz skumulowania się zadań/obowiązków administracji
szkoły. W przyszłym roku procedury mają być ustalone i znane na początku roku szkolnego.
8. Zwróciliśmy się o wyjaśnienie docierających do nas informacji o braku możliwości skorzystania przez

nauczycieli z nowego xero (przekazanego przez RR). Uzyskaliśmy odpowiedź, że nauczyciele zostali
poinformowani na radzie pedagogicznej o nowym ułatwieniu i byli zachęcani do skorzystania z
zakupionego przez RR xero. Cieszymy się, że możemy wspomóc nauczycieli w pracy. Prosimy o
sygnały co jeszcze ułatwiło by im prace.
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9. W czasie pikniku fundacja „Ocalenie” będzie zbierała sprzęt sportowy dla dzieci uchodźców.
10. Dzieci zwróciły się z zapytaniem o podział na lekcjach w-f. Niestety podzielić można dopiero klasę,

która liczy powyżej 26 uczniów (musi być co najmniej 27). Poza tym różnice w ilości chłopców i
dziewcząt w poszczególnych klasach (np. 5chł. i 19dz.) uniemożliwiają taki podział.
11. W przyszłym roku prawdopodobnie będą 24 oddziały w tym jedna „0” jedna klasa 1 integracyjna i

dwie klasy 1 ogólne.
12. Pani Dyrektor zaakceptowała zakup piłkarzyków na Świetlicę szkolną.
13. Otrzymaliśmy zgodę na zorganizowanie w dniu 30 maja br. atrakcji z okazji Dnia Dziecka, który

odbędzie się po corocznym konkursie talentów. Pozwoli to na super zabawę na terenie szkoły i
odciąży budżet klasowy. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
14. Otrzymaliśmy zgodę na cykl spotkań z ciekawymi osobami, który będzie urozmaiceniem czas na

świetlicy. Zachęcamy rodziców, dziadków i innych członków rodziny do dzielenia się z dziećmi
swoimi pasjami i zawodami. Może kogoś uda się zainspirować.
15. Pani Dyrektor obiecała zająć się zgłaszanym brakiem papieru toaletowego w kabinach.

Po omówieniu powyższych spraw przewodnicząca podziękowała paniom za udział w zebraniu i przeszła do
dalszego porządku obrad.
1. Na wniosek jednego z Wychowawców RR postanowiła przyznać dofinansowanie do wycieczki
jednodniowej dla dwóch uczniów z klasy 4.
2. Szukamy ciekawych atrakcji na Dzień Dziecka.
3. Rada Rodziców zakupiła i przekazała do świetlicy mnóstwo drobiazgów, na nagrody dla dzieci.
4. Będziemy chcieli wyjaśnić podział procentowy dla poszczególnej oceny. RR złoży w tej sprawie
pismo do Dyrekcji.
5. Najbliższe zebranie odbędzie się 23.05.2018 r. o godzinie 18.00.

Przewodnicząca

/Ewelina Grzegorzewicz/
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Sekretarz

/Anna Aniołek/

