Protokół nr 1/2018/2019
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

12.09.2018 r. godz. 19:40-21:00
świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
zebranie otworzyła pani Ewelina Grzegorzewicz - przewodnicząca RR. W zebraniu wzięło
udział 13 osób reprezentujących 14 klas. W części zebrania uczestniczyli także goście: Renata
Podolecka – dyrektor SP 318, pani Monika Sadoch – wicedyrektor SP 318 oraz pani
Małgorzata Cieślańska – pedagog szkolny. Lista obecności dołączona do protokołu.

Rada Rodziców omówiła z gośćmi następujące sprawy:
1. Pani Dyrektor poinformowała iż przyczyną zmianowości zajęć lekcyjnych w naszej szkole są braki
kadrowe wśród nauczycieli. Problem braku nauczycieli dotyczy całej Warszawy ale Dyrekcja
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i chęci zapewnienia wychowankom jak najlepszych
warunków do nauki podejmuje wszystkie możliwe kroki aby sytuacja w naszej szkole poprawiła się
jak najszybciej.
2. Pani Dyrektor przekazała RR do zaopiniowania pismo z propozycjami dodatkowych dni wolnych od
zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019. Proponowane przez Radę Pedagogiczną dni to:
2 listopada 2018 r., 2 maja 2019 r. oraz 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r.
3. Pani Dyrektor przekazała Przewodniczącej protokoły z wyborów Rodziców do Rad Oddziałowych i
przedstawicieli do RR z 15 oddziałów oraz poinformowała, że klasa VI A rezygnuje z udziału w RR, w
związku z czym odmawia sobie możliwości współtworzenia przyjaznego miejsca dla społeczności
szkolnej.
4. Pani Dyrektor poinformowała, że wykaz proponowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych pojawi
się na stronie szkoły do dnia 15 września 2018 r.
5. Pani Pedagog przedstawiła w skrócie najważniejsze założenia szkolnego programu wychowawczoprofilaktycznego. Treść programu zostanie przekazana Radzie Rodziców do zapoznania się celem
podjęcia stosownej uchwały.
6. Pani Pedagog przekazała Radzie informację o planowanym na 5 listopada 2018 r. na godz. 18.00
szkoleniu dla rodziców w zakresie "dobrej interwencji". Rada Pedagogiczna odbyła takie samo
szkolenie w terminie wcześniejszym.
7. Przewodnicząca Rady Rodziców przypomniała Pani Dyrektor propozycję z ubiegłego roku szkolnego
o utworzeniu pokazowej sali języka hiszpańskiego. W związku z tym, że w naszej szkole są oddziały
dwujęzyczne z językiem hiszpańskim Rada Rodziców chętnie stworzy dla uczniów pracownię
językową z prawdziwego zdarzenia. Przy okazji przewodnicząca wspomniała o gotowości RR do
współpracy w tworzeniu innych pracowni tematycznych w naszej szkole.
Pani Dyrektor zaproponowała aby pracownią języka hiszpańskiego została sala nr 20 i wyraziła
zgodę na wyposażenie w/w sali zgodnie z tematyką przeprowadzanych w niej zajęć.
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8. Przewodnicząca Rady Rodziców po raz kolejny zwróciła się do Pani Dyrektor z prośbą o przekazanie
nauczycielom informacji, że Rada Rodziców ma środki finansowe na nagrody w konkursach i prosi
aby nauczyciele wybierali bardziej atrakcyjne nagrody. Rada Rodziców nie wyobraża sobie, że za
wnioskowane przez nauczycieli 200 zł. można nagrodzić 15 czy 20 uczniów. Pieniądze zebrane przez
Radę Rodziców mają służyć dzieciom i ponownie proponujemy zakup ciekawszych, droższych
nagród.
9. W nawiązaniu do powyższego Przewodnicząca RR poprosiła, by zwrócić większą uwagę na
olimpiady i konkursy dla klas starszych, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych. Zaproponowała także
pokrycie przez Radę Rodziców kosztów wpisowego, które obowiązuje w niektórych konkursach
zewnętrznych (np. Kangur Matematyczny) oraz kosztów uczestnictwa (np. materiały do
przeprowadzenia doświadczeń) w olimpiadach i konkursach przedmiotowych dla klas starszych.
10. Przewodnicząca Rady Rodziców zwróciła się do Pani Dyrektor z prośbą o możliwie najszybsze
przekazanie do wiadomości wszystkich Rodziców, obowiązujących w szkole procedur dotyczących
formalności związanych z organizowaniem wycieczek i zielonych szkół.
11. Przewodnicząca Rady Rodziców zwróciła się także do Pani Dyrektor z prośbą o przypomnienie na
forum Rady Pedagogicznej tematu stawiania ocen celujących.
12. Przewodnicząca Rady Rodziców tradycyjnie zapewniła Dyrekcję szkoły o chęci współpracy Rady
Rodziców z Radą Pedagogiczną w celu nieustającego polepszania warunków nauki i pracy w naszej
szkole.
Po omówieniu powyższych spraw Przewodnicząca podziękowała gościom za udział w zebraniu, zaprosiła
na każde kolejne zebranie RR i przeszła do dalszego porządku obrad.

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w ubiegłym roku szkolnym i
wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu prezydium Rady Rodziców.
Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Emilia Cendrowska, Maciej Stawicki oraz Michał Arciszewski.
Przeprowadzono tajne głosowanie. Głosowało 12 osób. Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 osób,
przeciw 0. Absolutorium zostało udzielone. Uchwała nr 1/2018-19
Następnie odbyły się wybory nowego prezydium RR. W jawnym głosowaniu Rada ponownie wybrała na
przewodniczącą Rady panią Ewelinę Grzegorzewicz – 11 głosów ZA i 1 wstrzymujący się, na zastępcę
przewodniczącej panią Magdalenę Kruszewską - 11 głosów ZA i 1 wstrzymujący się, na skarbnika panią
Ewę Rogowską – 11 głosów ZA i 1 wstrzymujący się, a na sekretarza panią Annę Aniołek - 11 głosów ZA i 1
wstrzymujący się. Uchwała nr 2/2018-19
Rada Rodziców przeszła do wyboru Komisji Rewizyjnej. W jawnym głosowaniu Rada wybrała
następujących członków Komisji Rewizyjnej: Sylwester Jężak – przewodniczący, Daria Palęcka oraz Piotr
Żurek. Uchwała nr 3/2018-19.
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Po wyborach omówiono bieżące sprawy:
1. Przewodnicząca zapoznała nowych członków RR z dotychczasowymi osiągnięciami i zaprosiła do
aktywnego udziału w działalności RR na rzecz Szkoły, dla Dzieci.
2. W związku z brakiem deklaracji wpłat od Rodziców i tym samym niemożliwością określenia
przyszłych przychodów, RR postanowiła, że preliminarz wydatków zostanie zatwierdzony na
kolejnym zebraniu.
3. Ustalono, że zebrania RR będą się odbywały raz w miesiącu. Terminy na cały rok szkolny zostaną
dopasowane do zebrań klasowych oraz Rad Pedagogicznych i podane wkrótce do ogólnej
wiadomości.
4. Zebrania Rady Rodziców są otwarte dla Rodziców, Nauczycieli, Uczniów oraz Pracowników szkoły,
dlatego też postanowiono kontynuować zamieszczanie ogłoszeń o terminach zebrań na tablicy
ogłoszeń RR oraz na stronie internetowej Rady i profilu społecznościowym. Jeśli będzie to możliwe
także poprzez nowy dziennik elektroniczny.
5. Zebrano dane kontaktowe przedstawicieli klas. Za zgodą wszystkich zebranych Sekretarz roześle
listę do wszystkich członków RR.
6. Wpłynęły 3 oferty na zdjęcia szkolne/klasowe. Temat ten będzie szczegółowo omawiany na
kolejnym zebraniu.
7. Kolejne zebrania zaplanowano w dniu 10.10.2018 r. o godz. 18.00.

Przewodnicząca

Sekretarz

/Ewelina Grzegorzewicz/

/Anna Aniołek/
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