Protokół nr 2/2018/2019
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

10.10.2018 r. godz. 18:00
świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
zebranie otworzyła pani Ewelina Grzegorzewicz - przewodnicząca Rady Rodziców. W
zebraniu wzięło udział 16 osób reprezentujących 17 klas. W początkowej części zebrania
uczestniczył także gość - przedstawiciel firmy fotograficznej. Lista obecność na końcu
protokołu.

Nasz Gość zaprezentował ofertę firmy fotograficznej, z której usług korzystaliśmy w latach 2016/17 oraz 2017/18.
Po zapoznaniu z ofertą Przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i przeszła do omówienia spraw
bieżących:
1. Skarbnik RR – p. Ewa Rogowska przedstawiła sprawozdanie finansowe z poprzedniego roku
szkolnego.
2. Otrzymaliśmy informację od pani Dyrektor, że udało się zatrudnić nauczycieli do wszystkich
przedmiotów, w związku z tym drobnym korektom uległ plan lekcji.
3. Ślubowanie klas pierwszych odbędzie się 15.10.2018 r. o godz. 15.30 - RR postanowiła zakupić z tej
okazję pamiątkowe medale dla uczniów i wręczyć je podczas uroczystości.
4. Reprezentacja RR będzie uczestniczyła w apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także wręczy
kosze słodkości, dla grona pedagogicznego oraz pracowników.
5. Rada zakupi długopisy na egzaminy dla klas ósmych. 16 głosów ZA
6. Szukamy atrakcyjnych upominków na Mikołajki.
7. Bal Karnawałowy zaplanowano 25.01.2019 r. - szukamy ciekawych ofert.
8. Uwzględniając liczne prośby Rodziców, RR poszukuje fotografa. Zapoznaliśmy się z ofertami kilku
firm fotograficznych, decyzję podejmiemy drogą mailową lub najpóźniej na kolejnym zebraniu.
9. Rodzice zgłaszają problem z niedobraniem szafek w szatni do wzrostu dzieci.
10. RR zadecydowała sfinansować spotkanie z panią Joanną Papuzińską. 12 głosów ZA.
11. RR postara się zapoczątkować cykl spotkań z ciekawymi osobami dla uczniów świetlicy.
12. Rada, podobnie jak w ubiegłych latach zadecydowała, co miesiąc przekazywać do świetlicy
(z Funduszu Świetlicy) 500 złotych ma bieżące wydatki. 16 głosów ZA.
13. RR zadecydowała doposażyć świetlicę w zabawki.
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14. Rada pragnie zadbać o zdrowe plecy naszych dzieci, sprawdzimy czy istnieje możliwość aby w
salach były podręczniki tzw. szkolne. Na każdej ławce po jednym podręczniku. W tym celu Rada
zwróci się o dokładny plan obłożenia sal.
15. Po raz kolejny docierają do nas sygnały, o nie informowaniu rodziców o wypadkach.
16. Pojawiły się zgłoszenia od rodziców o nie weryfikowaniu przez pracowników świetlicy upoważnień
przy odbiorze dzieci.
17. RR postara się o zabezpieczenie/odnowienie rur wentylacyjnych przy wejściu do szatni.
18. Ustalono terminy zebrań Rady w roku szkolnym 2018/19 – będzie to nadal w środy o godz. 18.00
w dniach: 14.11.2018, 12.12.2018, 16.01.2019, 20.02.2019, 20.03.2019, 24.04.2019, 15.05.2019
(wyjątkowo ok.19-tej, po zebraniach) oraz 12.06.2019.
19. Najbliższe zebranie zaplanowano w dniu 14.11.2018 r. o godz. 18:00.

Przewodnicząca

Sekretarz

/Ewelina Grzegorzewicz/

/Anna Aniołek/
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