Protokół nr 8/2015-2016
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:

20.IV.2016 r. godz. 18.00-20.30

Miejsce:

świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa

Uczestnicy:

zebranie otworzyła i pierwszą część poprowadziła przewodnicząca RR pani Ewelina
Grzegorzewicz. Drugą część zebrania prowadziła pani Ewa Rogowska, skarbnik RR. W
zebraniu uczestniczyło 13 członków RR. W początkowej części zebrania uczestniczyła pani
wicedyrektor Monika Sadoch. Lista obecności dołączona do protokołu.

W pierwszej części zebrania Rada Rodziców omówiła z panią wicedyrektor następujące sprawy:
1. Piknik szkolny – odbędzie się w dniu 04.06.2016 r. Rada została poproszona o wzięcie udziału w tym
wydarzeniu. Odpowiedź dotyczącą możliwości zaangażowania się w organizację pikniku Rada RR
sygnalizowała zmianę terminu ze względu na zbieżność różnych wydarzeń w tym samym czasie.
2. Kiermasz - Dyrekcja Szkoły wyraziła zgodę na zorganizowanie w sobotę 14.05.2016 w godz. 10:0012:00 kiermaszu w formie wyprzedaży garażowej - zgodnie z pomysłem z listopada 2015
a dodatkowo na wniosek rodziców, który wpłynął do żółtej skrzynki RR. Postanowiono rozszerzyć tę
imprezę o stanowiska dla dzieci, na których będą mogły sprzedawać swoje książeczki i zabawki.
Rada zaproponowała, żeby nazwać kiermasz „Sąsiedzka wyprzedaż garażowa” – do dyskusji w
korespondencji mailowej. Pani Agnieszka Mazur-Araszczuk zobowiązała się wykonać projekt
plakatów, które zostaną rozwieszone w okolicznych, uczęszczanych miejscach. Druk w formacie A3
zostanie sfinansowany przez Radę. Wstępnie ustalono, by koszt wykupienia stanowiska od osoby
chcącej wystawić swoje przedmioty na sprzedaż był ok. 10 zł. Rada postanowiła również, że na
kiermaszu zorganizuje słodką kawiarenkę – ciasta upieką członkowie RR i chętni Rodzice.
3. Wnioski Dyrekcji:
a. Zakup farb na mural i ozdobienie szkoły – RR przychyla się do pomysłu ale decyzję o wysokości
dofinansowania podejmie po uzyskaniu przez Dyrekcję szczegółowych informacji od
wykonawców.
b. Dokupienie stojaków do rowerów – Rada postanowiła znaleźć fundatora/darczyńcę;
c. Zakup naklejek na schody „twardych” (np. tabliczka mnożenia, daty) lub „miękkich” (np.
„szanujmy się”) – RR jednogłośnie przychyliła się do wniosku, ponieważ zakup tych naklejek był
także tematem poruszanym w rozmowach RR w ostatnich tygodniach – Rada oczekuje na
uzgodnienie/wybranie konkretnych egzemplarzy.
d. Remont łazienki przy szatni - Rada postanowiła poszukać wśród rodziców uczniów osób z
kwalifikacjami do wykonania prac remontowych oraz osób, które mogą mieć dostęp do rabatów
na niezbędne materiały.
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e. Pufy do kącików wypoczynkowych na korytarzach – RR czeka na informacje od szkolnego
koordynatora projektu, dotyczące uzgodnienie miejsc ustawienia puf oraz wspólnego wyboru
najlepszych ofert.
4. RR wystąpiła z wnioskiem do Dyrekcji Szkoły o zorganizowanie zebrania dla klas I od razu 1 września
po południu wraz z prezentacją najważniejszych pracowników szkoły (pedagog, psycholog,
nauczyciele wszystkich przedmiotów), Radą Rodziców oraz wyjaśnieniem reguł i procedur
obowiązujących w Szkole.
5. Poruszono temat zakresu odpowiedzialności rodziców–opiekunów na wycieczkach szkolnych – pani
Monika Sadoch poinformowała, że odpowiedzialny prawnie jest zawsze wyłącznie nauczyciel,
a w przypadku basenu, od momentu wyjścia klasy z szatni, ratownicy prowadzący zajęcia.
6. Rada zdecydowała o konieczności przygotowania nowego wzoru deklaracji składek na poszczególne
fundusze Rady tak, aby nie pozostawiał wątpliwości, szczególnie w kwestii funduszu muzycznego.
7. Rada Rodziców zapytała p. wicedyrektor o oferty grupowego ubezpieczenia na rok szkolny
2016/2017. Otrzymała odpowiedź, że do dnia dzisiejszego ze szkołą skontaktował się jedynie
przedstawiciel firmy PZU.
8. Omówiono problemy zgłaszane przez rodziców w sprawie jednego z nauczycieli w stopniu
nauczyciela mianowanego. Niestety w chwili obecnej możliwości działania są niewielkie. P. Sadoch
obiecała zorganizowanie spotkania przedstawicieli Rady Rodziców z klas, w których występują
kłopoty z p. Dyrektor Podolecką.
9. Rada jednogłośnie przychyliła się do prośby o dofinansowanie wycieczki dla ucznia klasy Ia
w wysokości 50% kosztów tj. 42,50 zł. 12 głosów ZA (Uchwała nr 47/2015-16)

Kolejne zebranie RR odbędzie się 18.V.2016 r.

Przewodnicząca

Sekretarz

/- Ewelina Grzegorzewicz/

/- Daria Bielenin-Palęcka/
- w zastępstwie -
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