Protokół nr 3/2018/2019
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

14.11.2018 r. godz. 18:00
świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
zebranie otworzyła pani Ewa Rogowska - skarbnik Rady Rodziców (usprawiedliwiona
nieobecność przewodniczącej RR). W zebraniu wzięło udział 11 osób reprezentujących 12 klas.
W początkowej części zebrania uczestniczyli także goście, Rodzice jednego z uczniów klas 4.
Lista obecność na końcu protokołu.

Rodzice przedstawili następujące problemy i wnioski:
1. Propozycja powołania Rady Szkoły, w skrócie zaprezentowano korzyści płynące z istnienia takiej Rady,
zaproponowano zaproszenie na spotkanie przedstawiciela z istniejącej od 13 lat Rady Szkoły z sąsiedniej
szkoły, przy ul. Kopcińskiego.

2. Zgłoszono problem, braku reakcji ze strony Pani Dyrektor, w sytuacjach trudnych między dziećmi w klasie
integracyjnej.

3. Brak edukacji i warsztatów dzieci, jak zachowywać się w stosunku do dzieci z zaburzeniami, jak rozwiązywać
konflikty bez agresji.

4. Wniosek o usunięcie zapisu punkt „6” Zasad postępowania w przypadku gdy uczniowie dokuczają
sobie nawzajem - powyższe procedury zostają pominięte jeżeli krzywda dzieje się dziecku z
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wtedy o sprawie niezwłocznie informowany jest
wychowawca, pedagog szkolny i rodzic. Winowajca zostaje niezwłocznie ukarany adekwatnie do
przewinienia. RR ponownie zgłosi tą kwestię Pani Dyrektor, o wyjaśnienie zapisu prosiliśmy w zeszłym roku.
Protokół nr 5/2017/2018, punkt 5 z dnia 21.02.2018r.

5. Rodzice zwrócili się z prośbą o aktualizację Biuletynu informacji publicznej – administratorem BIP jest szkoła.
Rada Rodziców zgłosi do Pani Dyrektor prośbę o aktualizację.

6. Zgłoszony został wniosek o umieszczenie dziennika elektronicznego w statucie szkoły, jako formy kontaktu
pomiędzy rodzicami a szkołą. – Rada Rodziców zgłosi taki wniosek do Pani Dyrektor.

Po rozmowie prowadząca podziękowała rodzicom za udział w zebraniu i przeszła do omówienia spraw
bieżących:
1. Rodzice kolejny raz zwracają uwagę na brak papieru toaletowego w kabinach co utrudnia dzieciom
swobodne korzystanie z toalety. Zgłaszane są również przez rodziców i uczniów problemy z
czystością łazienek. - Ponownie zwrócimy się w tej sprawie do Pani dyrektor. Rada Rodziców
zgłaszała tą sytuację również w zeszłym roku. Protokół nr 5/2017/2018 punkt 13 z dnia 21.02.2018r.
2. Rodzice zwracają uwagę na brak aktualizacji strony internetowej szkoły, m.in. brak aktualności
wprowadzanych na bieżąco, nieaktualny wykaz nauczycieli uczących w naszej szkole, nieaktualny
harmonogram pracy specjalistów zatrudnionych w szkole itp. – Rada Rodziców wystosuje prośbę do
Pani Dyrektor o aktualizację informacji zamieszczanych na stronie szkoły.
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3. RR zakupi toner do kserokopiarki, którą zakupiła i przekazała nauczycielom w ubiegłym roku
szkolnym.
4. Rada Rodziców wybrała firmę fotograficzną, która w obecnym roku szkolnym wykona zdjęcia
klasowe. Szczegóły przekażemy po podpisaniu umowy.
5. Docierają do nas sygnały, że nie wszyscy nauczyciele stosują się do zapisów w statucie, dotyczącym
oceniania. Zgłaszaliśmy już kilkukrotnie ten problem. Ocena celująca jest taką samą oceną jak każda
inna, i nie dotyczy tylko i wyłącznie wiadomości ponadprogramowych.
Rada Rodziców z niepokojem również zwraca uwagę na fakt iż pomimo pisma z dnia 24.04.2018 r.

nr RRSP318-005-2017/2018 złożonego do Dyrektora szkoły, zapewnieniu o dokonanych zmianach
(potwierdzone podczas rozmowy na zebraniu RR w dniu 12.09.2018 r.), do dnia dzisiejszego
zamieszczony jest na stronie internetowej statut, który nie uwzględnia zmian dotyczących oceniania
prac pisemnych i dostosowania systemu oceniania do obowiązujących przepisów.
6. Sekretarz poinformowała o wizycie przedstawicieli Rady Rodziców u Pana Roberta Kempy –
Burmistrza Dzielnicy Ursynów z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w celu podziękowania za realizację
wniosków i pomysłów RR. Przy okazji zwróciliśmy się z prośbą o pomoc w odnowieniu rur
wentylacyjnych znajdujących się przed szkołą, reakcja była błyskawiczna. Wreszcie nie straszą
obdrapane rury, jednocześnie Burmistrz zasugerował wykonanie projektu graffiti, by szkoła była
jeszcze bardziej baśniowa.
7. W dalszym ciągu rodzice zgłaszają, że nie są im przekazywane informacje o wypadkach na terenie
szkoły, nagłym pogorszeniu stanu zdrowia uczniów oraz podanych dzieciom lekach.
8. RR zwróci się ponownie z prośbą do Dyrekcji o możliwie najszybsze przekazanie do wiadomości wszystkich
Rodziców, obowiązujących w szkole procedur dotyczących formalności związanych z organizowaniem
wycieczek i zielonych szkół.

9. Do dnia 23 listopada Rada, w głosowaniu drogą mailową, dokona wyboru upominków na Mikołajki.
10. W dniu 25.01.2019 odbędzie się Bal Karnawałowy, z uwagi na docierające głosy, RR szuka innej
firmy do poprowadzenia imprez. W niektórych szkołach nauczyciele prowadzą bal karnawałowy,
może wśród naszej kadry znaleźliby się chętni do poprowadzenia balu. RR chętnie wspomoże taką
inicjatywę.
11. Skarbnik zgłosiła bardzo małą ilość deklaracji dotyczących wpłat na RR. Przypominamy że wpłaty
są dobrowolne i prosimy o przemyślaną deklarację. Na jej podstawie możemy zaplanować wydatki
na cały rok.
12. Do końca miesiąca, na podstawie informacji o użytkowaniu poszczególnych sal lekcyjnych, RR
podejmie decyzję drogą mailową i przedstawi propozycję zakupu książek.
13. Planowane na 5 listopada 2018 r. szkolenie dla rodziców w zakresie "dobrej interwencji" zostało
przeniesione na godz. 18.00 w piątek, 23 listopada br.
14. „Szkolne Biuro Rzeczy Znalezionych” działa także w tym roku i niestety już zaczyna "pękać w
szwach", dlatego niezbędne będzie wcześniejsze czyszczenie jego zawartości. Prosimy Rodziców o
zapoznanie się z zawartością wieszaków, półki i kartonu. Wszystkie znalezione na terenie szkoły
rzeczy, nieodebrane do dnia 20.12.2018 r. zostaną przekazane do instytucji zajmującej się zbiórką
odzieży używanej.
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15. Przypominamy, zachęcamy - półka „Wędrującej książki” jest do dyspozycji Dzieci, Rodziców,
Pracowników szkoły. Prosimy jednak nie traktować jej jako miejsca na pozbycie się śmieci. Książki
powinny być w dobrym stanie a ich treść odpowiednia do pozostawienia jej w zasięgu wzroku i
ręki dzieci i młodzieży (max. 15-letniej).
16. Skarbnik umieściła na tablicy Rady Rodziców zestawienie wydatków w roku szkolnym 2017/2018.
17. Najbliższe zebranie zaplanowano na godz. 18.00 w dniu 12.12.2018 r.

Przewodnicząca

Sekretarz

/Ewelina Grzegorzewicz/

/Anna Aniołek/
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