Protokół nr 9/2017/2018
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

13.06.2018 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. Przewodnicząca i sekretarz RR przekazały członkom rady relację z uroczystości otwarcia

nowej części szkoły połączonej z Jubileuszem 35-cio lecia szkoły.
2. Do tej pory wpłynęła tylko jedna oferta ubezpieczenia, w związku z tym decyzję podejmiemy

w głosowaniu mailowym, po wpłynięciu większej ilości ofert. Jeśli ktoś z państwa ma
sprawdzonego agenta ubezpieczeniowego, zapraszamy do kontaktu.
3. Stół do piłkarzyków, zakupiony w ramach konkursu świetlicowego, cieszy się bardzo dużą

popularnością. Chęć gry zgłaszają również dzieci nie uczęszczające na świetlicę, w związku z
tym RR zdecydowała się kupić drugi stół i udostępnić go w wyznaczonym miejscu.
4. Zwrócimy się z zapytaniem, czy z uwagi na otwarcie nowej części w szkole i dodatkowe dwie

sale gimnastyczne, istnieje możliwość udostępnienia stołów pingpongowych na forum
szkolnym, aby dzieci mogły z nich korzystać podczas przerw a także pobytu na świetlicy.
5. RR planuje zakup do sal klas młodszych i do świetlicy, poduszek dekoracyjnych, które

mogłyby służyć jako siedziska na podłodze.
6. Otrzymaliśmy podsumowanie konkursu „Rowerowy Maj” - zajęliśmy 8 miejsce spośród szkół

warszawskich. To naprawdę dobry wynik. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy
za zaangażowanie.
7. Rada zwróci się do pani Dyrektor z propozycją przeniesienia tygodnia zielonych szkół na

pierwszy tydzień czerwca, by wyjazdy na wycieczki były już po wszelkich sprawdzianach i
poprawach ocen końcoworocznych. Będzie to istotne zwłaszcza w przyszłym roku szkolnym,
którego zakończenie będzie już w środę 19 czerwca 2019 r.
8. W tym roku szkolnym wpłynęła jedynie oferta od fotografa, z którego rodzice nie byli

zadowoleni, mamy nadzieję na większy odzew w przyszłym roku.
9.

„Szkolne Biuro Rzeczy Znalezionych” już działa ale wszystkie znalezione na terenie szkoły rzeczy,
głównie odzież nie odebrane do dnia zakończenia roku szkolnego (22.06.) zostaną przekazane do
instytucji zajmującej się zbiórką odzieży używanej.

10. RR złożyła pismo z propozycjami tytułów książek, które zdaniem rodziców powinny być

zakupione do szkolnej biblioteki (w ramach uzyskanych środków z Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa).
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11. Dotarły do nas informacje, że niektórzy rodzice nie byli świadomi faktu braku uczestnictwa

ich przedstawiciela w zebraniach Rady Rodziców. W związku z tym do dzisiejszego protokołu
dołączamy listę z zaznaczoną frekwencją z całego roku.
12. Przedstawiciele RR, jak w latach ubiegłych odwiedzą nauczycieli na najbliższej radzie

pedagogicznej (14.06.2018), by w imieniu wszystkich rodziców podziękować za tegoroczny
wkład pracy włożony w edukację, wychowanie i opiekę nad dziećmi oraz wręczy słodki
upominek.
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