Protokół nr 8/2017/2018
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

23.05.2018 r. godz. 18:00-20:00
świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
zebranie otworzyła pani Ewelina Grzegorzewicz - przewodnicząca RR. W zebraniu wzięło
udział 8 osób reprezentujących 8 klas.

W czasie zebrania omówiono następujące sprawy:
1. Zakupiony został stojak do „Szkolnego Biura Rzeczy Znalezionych” - ma to ułatwić odnalezienie zagubionych
ubrań i odciążyć szatnię od przechowywania dwóch przepełnionych kartonów znalezionych na terenie szkoły
rzeczy, głównie odzieży.
2. Został rozstrzygnięty konkurs „Moja wymarzona świetlica”, w konkursie wszystkie dzieci zostaną nagrodzone
małymi drobiazgami. Jeden uczeń oraz pomagająca mu p. Agnieszka, którzy stworzyli grę do piłkarzyków,
otrzymali specjalne wyróżnienie. Właściwe nagrody pojawią się już wkrótce na świetlicy.
3. Z uwagi na ostatnie wypadki na terenie szkoły, pani Dyrektor nie wyraziła zgody na zakup trampoliny, na
szkolny plac zabaw.
4. W związku z docierającymi różnymi wersjami, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, wg jakich kryteriów
przyznawane są naklejki w ramach konkursu „Rowerowy Maj”, uwzględniające wyjazdy na zielone szkoły.
5. W poniedziałek, 4.06.2018 o godzinie 13:00 odbędzie się otwarcie nowej części szkoły. Plan pozostaje bez
zmian. Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o zakup tortu na tę okoliczność.
6. Nadal szukamy sponsorów na nagrody dla osób uczestniczących w konkursie „Ekoliga”.
7. Pani Dyrektor poinformowała Radę, iż w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoła
otrzymała 12000zł na zakup książek do szkolnej biblioteki. Przedstawiciele RR poproszą o propozycje tytułów
Rodziców w klasach.
8. Do RR wpłynęło pismo z prośbą o opinie dorobku zawodowego 13 nauczycieli, kończących staż na kolejne
stopnie awansu zawodowego.
9. Karta rowerowa - docierają do nas prośby o informacje dotyczące przebiegu egzaminu i ewentualnych
poprawek
10. Podczas szkolnego pikniku RR zakupiła wszystkie prace uczniów, które nie zostały wylicytowane.
11. Między zebraniami otrzymaliśmy dofinansowanie wycieczki dla ucznia.
12. Rada zwróci się do p. Dyrektor z prośbą o dokładniejsze informacje dotyczące planowanego remontu boiska
szkolnego i terenu do zabaw. Teren ten powinien służyć głównie dzieciom i to One powinny mieć znaczący
wpływ co na nim się znajduje. Przy okazji konkursu „Moja wymarzona świetlica” otrzymaliśmy następujące
sygnały: boisko do piłki nożnej, trampolina ziemna, betonowy stół do pingponga, betonowy stolik z
szachownicą i chińczykiem.
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13. W dalszym ciągu czekamy na oferty od ubezpieczycieli (na przyszły rok szkolny).
14. Czekamy również na oferty od fotografów, bądź jak zgłaszaliśmy wcześniej znajomych wolontariuszy, którzy
zechcieliby wykonać wersję elektroniczną zdjęć klasowych, przyjacielskich.
15. Rada postanowiła złożyć pismo w sprawie zmiany zapisów Statutu szkoły, dotyczących ocen z zachowania w
klasach młodszych.
16. Wzbudziła nasze zainteresowanie kartka na świetlicy dotycząca wyjścia na dwór 13:00
17. Kolejne zebranie, zaplanowane jest na 13.06.2018r., na godzinę 18:00. Serdecznie zapraszamy
zainteresowanych rodziców i nauczycieli.

Przewodnicząca

/Ewelina Grzegorzewicz/

Sekretarz

/Anna Aniołek/
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