Protokół nr 7/2015-2016
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:

16.III.2016 r. godz. 19.00-20.30

Miejsce:

świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa

Uczestnicy:

zebranie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca RR pani Ewelina Grzegorzewicz.
W zebraniu uczestniczyło 17 członków RR reprezentujących 18 oddziałów. Lista obecności
dołączona do protokołu.

W pierwszej części zebrania dokonano rozliczenia ze skarbnikiem RR zdjęć klasowych i towarzyskich
wykonanych przez fotografa z firmy Comostudio oraz przekazano zamówienia na dodatkowe odbitki.
W czasie zebrania omówiono następujące sprawy:
1. Stan realizacji instalacji w szkole źródełek z wodą pitną dostępną dla uczniów. Sprawa nadal jest
w toku.
2. Rada otrzymała odpowiedź od pani Dyrektor w sprawie obiadów dla dzieci przebywających w
szkole w trakcie dyżuru świątecznego. Pismo dołączone do protokołu. Wszystkie dzieci
otrzymają zupę. Rada planuje kontynuować ten temat i próbować zapewnić dzieciom
otrzymanie w tych dniach pełnego obiadu.
3. Rada otrzymała informację ze stołówki, że ze względów organizacyjnych obecnie nie ma
możliwości udostępnienia dzieciom wody do obiadów, tak aby dzieci miały wybór czy wolą
kompot czy wodę.
4. Rada otrzymała i omówiła pismo od pani Katarzyny Kowalskiej w sprawie sfinansowania nagród
w konkursach ortograficznym oraz czytania dla klas II, III – IV oraz V – VI. Rada przyznała na ten
cel 300 zł. ZA 18. Uchwała nr 44/2015-16
5. Powrócił temat gier podłogowych – ostateczny koszt łącznie z montażem wyniesie około 3 tys.
zł. Realizacja ma zostać zatwierdzona do końca marca 2016 r. Koordynować prace montażowe
ze strony szkoły ma pani Monika Czajka.
6. Rada zamówiła dla świetlicy 2 zestawy perkusyjne.
7. Rozmawiano o zamówieniu sof do świetlicy (trwają rozmowy ze świetlicą) oraz na korytarze dla
klas starszych. Ze strony szkoły temat koordynuje pani Monika Czajka.
8. Skarbnik poinformowała Radę o aktualnym stanie funduszy: Fundusz RR – 14650 zł Fundusz
Świetlicy – 1400 zł, Fundusz Muzyczny – 2404 zł oraz podała bieżące informacje dotyczące
konkursu „Moja klasa wpłaca na RR” i przypomniała o zbliżającym się terminie rozstrzygnięcia
konkursu.
9. Przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej. Nowym członkiem komisji została
pani Agnieszka Mazur-Araszczuk. ZA 18. Uchwała nr 45/2015-16
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10. Omówiono wstępne plany na piknik szkolny, a przede wszystkim kłopoty wynikające z
zaplanowanego terminu 4 czerwca. W tym samym dniu odbywa się piknik w sąsiednim
przedszkolu oraz w najbliższym gimnazjum. W związku z tym Rada proponuje przesunąć termin
pikniku SP 318 na 18 czerwca.
11. Rada zaproponuje Dyrekcji szkoły wystosowanie do władz dzielnicy prośby o naprawienie murku
z numerem szkoły. Uzasadnieniem prośby są względy bezpieczeństwa.
12. Rada poprosi panią Dyrektor o zlecenie usunięcia połamanych metalowych płotków, których
szczątkowe elementy pomiędzy żywopłotem i przed wejściem do szkoły zagrażają
bezpieczeństwu dzieci.
13. Rada otrzymała i rozpatrzyła wniosek o dofinansowanie Zielonej Szkoły, który wpłynął z klasy
IVb. Rada przyznała dofinansowanie w wysokości połowy kosztów, czyli 214,50 zł. 18 ZA.
Uchwała nr 46/2015-16
14. Rada otrzymała informację przypominającą, że 5 kwietnia ze względu na egzaminy klas VI jest
dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Wejście do szkoły dla uczniów korzystających z opieki
świetlicy możliwe będzie do godziny 8.30.
15. Rada wzorem ubiegłego roku przygotowuje na zakończenie roku szkolnego pamiątkowe
długopisy dla uczniów klas VI.
16. Do chwili obecnej nie wpłynęły żadne oferty dotyczące ubezpieczenia NNW w przyszłym roku
szkolnym. Ponowna prośba o przekazywanie informacji o ofertach zostanie wysłana poprzez
Librusa do wszystkich Rodziców.
17. Do przedstawicieli RR docierają pozytywne komentarze, opinie i podziękowania od Rodziców
dotyczące funkcjonowania strony internetowej oraz dynamicznego profilu Rady na Facebooku.

Kolejne zebranie RR odbędzie się 20.IV.2016 r.

Przewodnicząca
/Ewelina Grzegorzewicz/

Sekretarz
/Katarzyna Młynarczyk/
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