Protokół nr 1 – 2015/2016 z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
23.IX.2015 r.
Miejsce:
świetlica SP 318, ul. Teligi 3
Uczestnicy: zebranie otworzył i do zakończenia wyborów nowego Prezydium Rady poprowadził pan
Marek Lasocki - przewodniczący Rady Rodziców z ubiegłego roku szkolnego. W zebraniu wzięło udział 20
osób, w tym 18 osób reprezentujących 18 klas. Lista obecności dołączona do protokołu. W początkowej
części zebrania uczestniczyła pani Renata Podolecka – dyrektor SP 318.

Rada Rodziców omówiła z panią dyrektor następujące sprawy:
1. Pismo w sprawie proponowanych przez Radę Pedagogiczną dni dodatkowo wolnych od zajęć
dydaktycznych: 5.IV., 2.V. i 27.V.2016 r. - RR pozytywnie zaopiniowała przedstawioną
propozycję. Uchwała nr 1/2015-16
2. Propozycję RP przeprowadzenia szkoleń dla klas VI nt. szkodliwości dopalaczy oraz dla klas V
warsztatów o uzależnieniu od komputera. RR uważa, że wymienione szkolenia byłyby
pożyteczne i w miarę możliwości będzie chciała je sfinansować.
3. Zagadnienie zainstalowania w szkole na korytarzach ogólnodostępnych „źródełek” z wodą
pitną. Zarówno RR jak i dyrekcja uważają pomysł za wart zrealizowania. Temat będzie
kontynuowany.
4. Pani dyrektor poinformowała, że decyzją RP wycieczki szkolne w b.r. mogą trwać do 3 dni.
Jest to uzasadniane tym, że nauczyciele widzą, jak wiele dzieci nie bierze udziału w dłuższych
wycieczkach ze względu na ograniczenia finansowe. RR uznała ten argument za uzasadniony.
5. Zorganizowanie zajęć z etyki we wcześniejszych godzinach. Niestety nie jest to możliwe ze
względu na brak wolnych sal oraz fakt, że szkoła pracuje na dwie zmiany, a w zajęciach
muszą mieć możliwość uczestniczenia uczniowie ze wszystkich klas I-III i IV-VI.
6. RR przekazała prośbę o utworzenie na Librusie konta dla RR, aby RR mogła oficjalnie wysyłać
informacje do wszystkich rodziców ze szkoły.
7. RR wyraziła prośbę, aby osoby dorosłe (nauczyciele, wychowawcy ze świetlicy, pielęgniarka)
zamieszczały w dzienniczkach uczniów informacje o istotnych dla zdrowia zdarzeniach
mających miejsce w szkole, np. wypadkach, urazach, podanych lekach.
8. Pani dyrektor poinformowała, że SP 318 będzie brała w tym roku udział w akcji „Pola
nadziei”. W ramach akcji będą zbierane cebulki narcyzów i żonkili.
9. Termin balu karnawałowego został wyznaczony na 28.I.2016 r. RR zajmie się zamówienie
firmy organizującej bal.

Strona 1 z 4

10. RR poprosiła panią dyrektor o wykaz planowanych w roku szkolnym konkursów, by można
było uwzględnić wydatki na nagrody.

Po omówieniu powyższych spraw przewodniczący podziękował pani dyrektor za udział w zebraniu i
przeszedł do dalszego porządku obrad.
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w ubiegłym roku szkolnym.
Następnie skarbnik RR – pani Ewa Rogowska przedstawiła sprawozdanie finansowe za ten okres.
Przewodniczący wystąpił o nieudzielenie absolutorium ustępującemu prezydium Rady Rodziców.
Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Marta Hejger, Daria Bielenin-Palęcka oraz Ewa Małkiewicz.
Przeprowadzono tajne głosowanie. Głosowało 20 osób. Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 osób,
przeciw 8. Absolutorium zostało udzielone. Uchwała nr 2/2015-16
Następnie odbyły się wybory nowego prezydium RR. W tajnym głosowaniu Rada wybrała na
przewodniczącą Rady panią Ewelinę Grzegorzewicz – 17 głosów ZA i 1 wstrzymujący się, na zastępcę
przewodniczącej panią Annę Aniołek - 18 głosów ZA, na skarbnika panią Ewę Rogowską – 18 głosów ZA, a
na sekretarza panią Katarzynę Młynarczyk - 18 głosów ZA. Uchwała nr 3/2015-16
Po wyborze prezydium zebranie poprowadziła pani Ewelina Grzegorzewicz – przewodnicząca Rady
w obecnym roku szkolnym, a pani Agnieszka Szajewska oraz pan Marek Lasocki opuścili salę zebrań. W
dalszym ciągu zebrania brało 18 osób z prawem do głosu.
RR przeszła do wyboru Komisji Rewizyjnej. Komisja skrutacyjna miała następujący skład: Anna
Milczarek, Anna Aniołek i Ewa Małkiewicz. W tajnym głosowaniu Rada wybrała następujących członków
Komisji Rewizyjnej: Daria Bielenin-Palęcka, Filip Kucharski i Marta Hejger. 18 głosów ZA. Uchwała nr
4/2015-16.
Po wyborach RR przeszła do omówienia bieżących spraw dotyczących funkcjonowania szkoły:
1. Zdecydowano, że bieżącym roku szkolnym bal karnawałowy poprowadzi sprawdzona już w
latach ubiegłych i pozytywnie oceniona firma Agencja Artystyczna Prima. Temat przewodni
balu zostanie ustalony w późniejszym terminie.
2. Omówiono opracowane w poprzedniej kadencji zasady udzielania pomocy finansowej
uczniom szkoły. Zdecydowano o wprowadzeniu kilku poprawek w przygotowanych pismach:
a. W Zasadach udzielania pomocy finansowej należy dopisać, że „skarbnik klasy, której
uczeń otrzymał wsparcie finansowe z RR, jest zobowiązany w ciągu 2 tygodni od
zakończenia wycieczki dostarczyć fakturę wystawioną na RR”
b. W paragrafie 1 pkt. 1 datę planowania kwot na zapomogi zmienia się na „do 31.X”
c. We Wniosku o przyznanie pomocy finansowej tekst „adnotacja RR” zamieniono na
„Decyzja RR”
d. Podpis pod „Decyzją RR” zamieniono na „Podpis członka prezydium”
Zmiany zostały przegłosowane. 18 głosów ZA. Uchwała nr 5/2015-16
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3. Utrzymano wysokość proponowanych składek na dotychczasowym poziomie, czyli: 10 zł na
Fundusz RR, 10 zł na Fundusz Świetlicy i 15 zł na Fundusz Muzyczny. Uchwała nr 6/2015-16
4. Zdecydowano o kontynuacji konkursu „Moja klasa wpłaca na RR”. Warunki konkursu:
a. Każda klasa, która przekroczy pułap 80% zadeklarowanych wpłat, otrzyma zwrot 10%
dokonanych wpłat do swojej dyspozycji
b. 3 klasy z najwyższymi wpłatami otrzymają dodatkowo po 150 zł
c.

Wpłaty będą podliczane z końcem marca. Ma to na celu umożliwienie zarówno
wygrywającym klasom, jak i RR sensowne zagospodarowanie uzyskanych środków.
Uchwała nr 7/2015-16

5. Zdecydowano, że RR na kiermaszu „Słodkości i różności” przeprowadzi akcję zbiórki
niesprzedanych zabawek i książek na rzecz świetlicy.
6. Uchwalono, że Świetlica co miesiąc będzie otrzymywała na bieżące wydatki (art. plastyczne i
papiernicze) kwotę 500 zł z Funduszu Świetlicy. 18 głosów ZA. Uchwała nr 8/2015-16
7. Za współpracę ze Świetlicą w bieżącym roku szkolnym będą odpowiedzialne: Ewa Rogowska
(art. higieniczne) oraz Daria Bielenin-Palęcka (zabawki, art. sportowe).
8. Decyzję o wyborze tytułów czasopism i komiksów na potrzeby świetlicy przełożono na
następne zebranie, do uzgodnienia z panią kierownik świetlicy.
9. RR wróciła do tematu nagłośnienia i uważa, że kolumny oraz mikser powinny zostać
wymienione, gdyż obecny sprzęt często negatywnie wpływa na odbiór występów dzieci.
10. RR rozważa możliwość współpracy ze Spółdzielnią „Na Skraju” w organizacji Pikniku
Integracyjnego (25-lecie Spółdzielni, Dzień Sąsiada).
11. Ustalono, że zakupem naklejek na podłogę przeznaczonych do „gier podwórkowych” zajmie
się przedstawicielka klasy Ic – Anna Aniołek. Naklejki zostaną sfinansowane ze środków
uzyskanych w ramach akcji „1%”.
12. Ustalono, że należy Rodzicom w klasach przekazać prośbę o precyzyjniejsze opisywanie
przelewów środków na Fundusze: imię i nazwisko ucznia, klasa, kwoty wpłacone na każdy z
funduszy, np. 10 zł RR, 10 zł Świetlica, 15 zł F. Muz.
13. W związku z brakiem deklaracji wpłat od rodziców i tym samym niemożliwością określenia
przyszłych przychodów RR postanowiła, że preliminarz wydatków zostanie ustalony na
zebraniu zaplanowanym na 14 października 2015 r.
14. Postanowiono stworzyć stronę RR podpiętą pod link na stronie SP318; stworzeniem strony
zajmą się Daria Bielenin-Palęcka oraz Filip Kucharski, za bieżące funkcjonowanie strony
będzie odpowiadał Filip Kucharski.
15. Ustalono, że zebrania RR będą się odbywały w środy. Terminy na cały rok szkolny zostaną
dopasowane do zebrań klasowych oraz Rad Pedagogicznych i podane na kolejnym zebraniu.
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16. Najbliższe zebranie zaplanowano o godz. 19.00 w dniu 14.X.2015 r. Na zebrania RR
postanowiono zapraszać przedstawicieli szkoły: dyrekcję, kierownika świetlicy, opiekunów
samorządu szkolnego.
17. Postanowiono, że ogłoszenia o terminach zebrań będą wywieszane na tablicy ogłoszeń RR,
by mogli w nich uczestniczyć zainteresowani rodzice.

W dalszym ciągu zebrania RR zajęła się wolnymi wnioskami:
1. Zmiany w Statucie RR:
a. Komisja Rewizyjna kontroluje dokumenty RR m.in. na wniosek zgłoszony przez 3
członków RR.
b. Na zebranie członkowie RR mogą przysyłać swoich zastępców z klas lub jednemu z
członków RR przekazywać pisemne upoważnienie do reprezentowania ich klasy.
Zastępcy uczestniczą w zebraniu z prawem do głosu.
c. Zebranie RR może zostać zwołane na wniosek 3 (5?) członków RR.
d. Ustalenie trybu odwołania z pełnionej funkcji członków Prezydium i Komisji
Rewizyjnej.
e. Preliminarz wydatków RR na b.r. szkolny jest ustalany do końca października.
Powyższe wnioski zostaną sprecyzowane i przegłosowane na kolejnym zebraniu.
2. Rozważenie zmiany fotografa wykonującego zdjęcia klasowe – propozycja nowej firmy
zostanie przesłana przez Filipa Kucharskiego mailem.
3. Zebrano dane kontaktowe przedstawicieli klas. Za zgodą wszystkich zebranych Sekretarz
roześle listę do wszystkich członków RR. Jednocześnie poruszony został temat
uporządkowania korespondencji mailowej pomiędzy członkami RR, m.in. pilnowania
aktualizowania tematów, ew. założenie grupy dyskusyjnej.
4. Sfinansowanie spotkania autorskiego z Joanną Papuzińską dla klas II-IV; koszt 700 zł. 17
głosów ZA, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała nr 9/2015-16
5. Zakup z Funduszu Muzycznego 2 stołków do pianina i 2 podestów do gitary. 18 głosów ZA.
Uchwała nr 10/2015-16
6. RR rozmawiała również na temat warunków pobytu dzieci na świetlicy. Postanowiono
mailowo ustalić listę pytań i zagadnień do omówienia z panią kierownik świetlicy – w miarę
możliwości na kolejnym zebraniu RR.
Według ustaleń kolejne zebranie odbędzie się 14 października 2015 r. o godz. 19.00.

Przewodnicząca

Sekretarz

/Ewelina Grzegorzewicz/

/Katarzyna Młynarczyk/
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