Protokół nr 5/2015-2016
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:

20.I.2016 r. godz. 18.00-20.00

Miejsce:

świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa

Uczestnicy:

zebranie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca RR pani Ewelina Grzegorzewicz.
W zebraniu uczestniczyło 9 członków RR. Lista obecności dołączona do protokołu.

W pierwszej części zebrania poruszono sprawę powrotu 6-latków do szkolnych zerówek. Oznacza to, że
w roku szkolnym 2016-17 może być większe obłożenie sal lekcyjnych, ponieważ zerówki zgodnie z
przepisami muszą zaczynać zajęcia o 8.00 i mieć je tylko w jednej sali do godz. 13.30. W związku z tym
uczniowie klas I –VI będą prawdopodobnie kończyli lekcje jeszcze później niż w roku bieżącym – będzie to
uzależnione od liczby oddziałów przedszkolnych, które pojawią się w szkole od 1 września.
W czasie zebrania omówiono następujące sprawy:
1. Umowa z firmą Rentokil Initial dotycząca korzystania i serwisu mat podłogowych, które będą
ułożone w szatni. RR wyjaśniła wątpliwości dotyczące umowy z przedstawicielem firmy. W
umowie ma zostać dodany zapis o okresie wypowiedzenia umowy i adnotacja o możliwości
zawieszenia usługi lub zmianie jej częstotliwości. Umowa w tej formie zostanie podpisana przez
przewodniczącą i skarbnika. 9 głosów ZA, Uchwała nr 34/2015-16
2. Pani Ewa Rogowska – skarbnik RR przedstawiła informacje dotyczące realizacji wpłat na fundusz
RR. Przypomniała o warunkach konkursu „Moja klasa wpłaca na RR” – pod uwagę będą brane
tylko wpłaty zaksięgowane na koncie RR do dnia 31.III.2016.
3. Omówiono temat zawarcia kolejnej umowy z Instytutem Inicjatyw Pozarządowych w sprawie
zbierania 1% od PIT na rzecz naszej szkoły i postanowiono podpisać umowę na rok 2016 (PIT za
rok 2015). 9 głosów ZA, Uchwała nr Uchwała nr 35/2015-16
4. Na wniosek pani Dyrektor, RR zdecydowała się przyznać dodatkowe 400 zł na tegoroczny Bal
karnawałowy „Podróże małe i duże” – z przeznaczeniem na dekorację sali i nagrody w konkursie
na maskę karnawałową. 9 głosów ZA, Uchwała nr Uchwała nr 36/2015-16
5. RR po raz kolejny otrzymała informacje na temat sposobu prowadzenia lekcji przez jednego z
nauczycieli oraz prośbę o wystąpienie do dyrekcji z wnioskiem o dokonanie oceny dorobku
zawodowego tego nauczyciela. RR nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie i rozważa również
alternatywne działania.
6. RR otrzymała wniosek o dofinansowanie wycieczki 3-dniowej z klasy IVb. Zgodnie z
Regulaminem Rada przyznała maksymalne dofinansowanie w wysokości 50% kosztów, tj. 214,50
zł. 9 głosów ZA, Uchwała nr Uchwała nr 37/2015-16
7. Rada otrzymała podanie o dofinansowanie wycieczki z klasy VIC. Podanie było niekompletne i
zostało zwrócone do uzupełnienia.
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8. RR otrzymała ofertę od fotografa na wykonanie reportaży z różnych uroczystości i imprez
szkolnych. Oferta jest dołączona do protokołu.
9. RR postanowiła złożyć do Burmistrza Ursynowa pismo z zapytaniem o termin montażu źródełka
w SP 318. 9 głosów ZA, Uchwała nr Uchwała nr 38/2015-16
10. Rodzice zgłaszają potrzebę możliwości wyboru przez dziecko napoju do obiadu, by oprócz
napoju z menu (kompotu czy soku) dostępna była woda. RR przekaże prośbę Dyrekcji.
11. Termin wykonania zdjęć klasowych został ustalony z fotografem na wtorek, środę i czwartek po
feriach (16-18.II.2016 r.). Jednocześnie Rada zwróci się z prośbą do pani Dyrektor o wskazanie i
udostępnienie w poniedziałek 15.II.2016 r. miejsca do przygotowania scenografii oraz o
przygotowanie grafiku wykonywania zdjęć poszczególnym klasom i wszystkim nauczycielom.
Przewidywany czas sesji – około 1 godziny na klasę. Zdjęcia rodzinne będą wykonywane
prawdopodobnie w dn. 17 lub 18.II. w godz. 16.30-19.00. Osoby chętne do zamówienia takiego
zdjęcia (np. z rodzicami, z rodzeństwem itp.) proszone będą o przychodzenie w wyznaczonych
terminach. Szczegółowe informacje zostaną przesłane przez Librusa oraz podane na tablicy
ogłoszeń.
12. RR jest w trakcie testowania swojej strony internetowej: www.rrsp318.pl
Bardzo serdecznie dziękujemy za jej przygotowanie jednemu z rodziców, który prosił o
zachowanie anonimowości. Dzięki tej pomocy strona powstała ekspresowo. RR własnymi siłami
próbowała zmierzyć się z tym problemem od września ale pomoc specjalisty okazała się
niezbędna.
13. Rada otrzymała informację od pani Pedagog, że w dniu zebrań klasowych (27 stycznia 2016 r.)
wolontariusze z naszej szkoły będą sprzedawali kalendarze-cegiełki na 2016 r. na rzecz
hospicjum onkologicznego. Cena 20 zł. Zachęcamy do wsparcia akcji „Pola nadziei”.

Kolejne zebranie RR odbędzie się 24.II.2016 r.

Przewodnicząca

Sekretarz
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