Protokół nr 9/2015-2016
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:

18.V.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 12 członków RR reprezentujących 12 oddziałów. Lista obecności
dołączona do protokołu.

Na początku zebrania dokonano podsumowania Wyprzedaży Garażowej, która odbyła się w szkole
w sobotę, 14 maja 2016 r. RR z biletów wstępu, sprzedaży w kawiarence oraz datków od rodziców zebrała
kwotę 2805 zł, odebrała też wiele pozytywnych opinii i zapytań o cykliczność imprezy.
Następnie pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe na dzień 30 kwietnia 2016 r. dotyczące
środków z funduszy RR, Świetlicy i Programu Muzycznego. Sprawozdanie dołączone do protokołu.
Rada otrzymała pismo od pani Dyrektor Renaty Podoleckiej z prośbą o wystawienie opinii o pracy 15
nauczycieli. Pismo dołączone do protokołu.
W dalszej części RR omówiła sprawy związane z Piknikiem Integracyjnym:
- RR przekaże do kawiarenki soki, kawę, herbatę, cukier, jednorazowe naczynia,
- RR wesprze organizację i promocję Pikniku,
- członkowie RR z przykrością odnotowali fakt, że jako organ szkoły nie są w tym roku w stanie
zadeklarować swojego czynnego udziału podczas Pikniku, ze względu na zobowiązania zawodowe i
rodzinne wielu członków RR. O tym fakcie RR informowała Dyrekcję szkoły, sugerując także ewentualną
zmianę terminu.
Rada omówiła temat fotografa wykonującego w tym roku zdjęcia klasowe. Z satysfakcją przyjęła do
wiadomości liczne podziękowania i pozytywne informacje od rodziców na temat jakości i atrakcyjności
wykonanych zdjęć. Z powyższych wiadomości wynika, że rodzice byli bardzo zadowoleni z usług wybranej w
tym roku firmy fotograficznej Comostudio.
Po uzyskaniu zgody pani Dyrektor Renaty Podoleckiej RR potwierdziła z fotografem termin
wykonywania zdjęć legitymacyjnych na 1 września 2016 r.
RR otrzymała dwie oferty na ubezpieczenie NNW na przyszły rok szkolny, od firmy AXA oraz Allianz.
Oferty zostaną rozpatrzone, a decyzja zostanie podjęta na zebraniu w czerwcu 2016 r.
Na czerwcowe i wrześniowe zebrania z rodzicami nowych uczniów RR planuje przygotowanie ulotek
informujących rodziców o zakresie i sposobach funkcjonowania RR.
RR zgłosi się do Dyrekcji szkoły z prośbą o wytyczne na temat formalnych wymogów dotyczących
remontu zaplanowanego w łazience w szatni.
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RR przygotowuje upominki na zakończenie roku dla klas VI – długopisy z grawerem oraz finansuje
tarcze i dyplomy.
Rada oczekuje na potwierdzenie zgłoszenia i montażu nowych stojaków rowerowych przed szkołą przez
Urząd Miasta – sprawę pilotuje p. Zbigniew Kowalski.
Do RR wpłynęła prośba od uczennicy o dokupienie do świetlicy komiksów. Rada przychyliła się do tej
prośby. 12 głosów ZA. Uchwała nr 51/2015-16

Kolejne zebranie odbędzie się 15 czerwca 2016 r.

Przewodnicząca

Sekretarz

/- Ewelina Grzegorzewicz/

/- Katarzyna Młynarczyk/
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