Protokół nr 10/2015-2016
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:

15.VI.2016 r. godz. 18.00-19.30

Miejsce:

świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa

Uczestnicy:

zebranie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca RR pani Ewelina Grzegorzewicz.
W zebraniu uczestniczyło 14 członków RR reprezentujących 14 oddziałów. Lista obecności
dołączona do protokołu.

W pierwszej części zebrania wzięła udział pani Agata Pużuk – przewodnicząca szkolnego Zespołu
ds. Integracji, która przekazała RR podziękowanie za zaangażowanie w organizację Pikniku Integracyjnego,
który odbył się w szkole w dn. 4 czerwca b.r. Korzystając z obecności pani Agaty Pużuk omówiono sprawę
organizacji i planowania terminów następnych Pikników. Zaproponowano, by sponsorów zacząć szukać już
w październiku, a najpóźniej listopadzie roku poprzedzającego piknik – zaproponowano pomoc w tym
zakresie oraz poproszono o częstszy i bezpośredni kontakt z Radą [np. podczas kolejnych zebrań RR] osób
odpowiedzialnych za koordynację organizacji Pikniku.
RR rozpatrzyła oferty ubezpieczycieli dotyczące ubezpieczenia uczniów w zakresie NNW w roku
szkolnym 2016/2017. Wybrano ofertę firmy AXA, ubezpieczenie NNW dla uczniów i pracowników w
wariancie 3, ze składką w wysokości 42 zł/rok. ZA głosowało 14 osób. (Uchwała nr 54/2015-16)
Pan Michał Starzyński będzie kontynuował temat z ubezpieczycielem i negocjował wysokość składki lub
dołączenie dodatkowej opcji OC dla dzieci.
Przewodnicząca RR przedstawiła propozycję przekazania do klas na pierwsze zebranie we wrześniu
2016 r. wzorów protokołów dla Komisji Skrutacyjnych, dotyczących przeprowadzanych w klasach wyborów
przedstawicieli rodziców do Trójek Klasowych oraz do Rady Rodziców.
Omówiono sprawę zamontowania przed szkołą nowych stojaków na rowery. Temat będzie
kontynuowany.
RR otrzymała do wiadomości pismo od Rodziców z klasy IIa z prośbą do Dyrekcji, żeby w klasie III do
końca roku wychowawczynią klasy pozostała obecna nauczycielka.
Kontynuowano temat remontu łazienki w szatni.
Omówiono sprawę nagród na koniec roku dla uczniów uczestniczących w Programie Muzycznym. Ilość
dyplomów i medali zostanie ustalona mailowo.
Ustalono zakres tematów do poruszenia z Burmistrzem w trakcie spotkania zaplanowanego na
najbliższy poniedziałek:






Łazienki
Dziedziniec wewnętrzny
Elewacja, łącznie z murkiem
Rury – wywietrzniki, murale
Udostępnienie boiska dla mieszkańców

RR oczekuje na odpowiedź od pani Dyrektor Renaty Podoleckiej na pismo w sprawie dokonania oceny
pracy zawodowej nauczyciela oraz ostatecznych ustaleń dotyczących:




zakupu antypoślizgowych naklejek na schody,
zakupu siedzisk wypoczynkowych na korytarze,
malowania murali/dekoracji stołówki

a także informacji o zebranych środkach i propozycjach ich rozdysponowania zgodnie z §4 p. 10 regulaminu
konkursu „Ekoliga”

Kolejne zebranie odbędzie się w pierwszej połowie września 2016 r.

Przewodnicząca

Sekretarz

/- Ewelina Grzegorzewicz/

/- Katarzyna Młynarczyk/

