Protokół nr 2/2015-2016
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:
Miejsce:
Uczestnicy:

21.X.2015 r.
świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa
zebranie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca RR pani Ewelina Grzegorzewicz.
W zebraniu uczestniczyło 16 członków RR [2 osoby wyszły z zebrania przed jego
zakończeniem]. W pierwszej części zebrania uczestniczyła pani pedagog Małgorzata
Cieślańska. Lista obecności dołączona do protokołu.

Rada Rodziców omówiła z panią pedagog następujące sprawy:
1. Uzgodnienie terminu przekazania informacji o konkursach – harmonogram wraz z planowanymi
kosztami p. Monika Sadoch ma przekazać do końca października.
2. Szkolny Program Profilaktyki: RR otrzymała wydruk Programu oraz pismo zawierające zakres
działań, które szkoła planuje przeprowadzić w b.r. szkolnym. Zakres tematów obejmuje:
uzależnienia, dopalacze, cyberprzemoc, pierwsza pomoc (dla kl. IV-VI), przemoc, bezpieczeństwo,
stres. Pismo dołączone do Protokołu. RR poparła proponowane działania oraz zadeklarowała
wsparcie finansowe zależne od aktualnych środków na funduszu RR. Rada zaproponowała również
podjęcie dodatkowych działań: zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla klas I-III prowadzone
bezpłatnie przez EleTaxi oraz zajęcia dla rodziców z tematów wybranych z powyższych. Pani
pedagog wyraziła aprobatę dla tych propozycji.
Po zapoznaniu się ze Szkolnym Programem Profilaktyki, RR drogą mailową w dniach 21–28.X.2015
pozytywnie go zaopiniowała oraz zadeklarowała wsparcie finansowe zależne od aktualnych
środków na funduszu RR. 12 głosów ZA. Uchwała nr 12/2015-16
3. RR otrzymała Program Wychowawczy i wstępnie się z nim zapoznała.
W dniach 21–28.X.2015 drogą mailową RR pozytywnie zaopiniowała Program Wychowawczy i
zadeklarowała wsparcie finansowe zależne od aktualnych środków na funduszu RR. 10 głosów ZA.
Uchwała nr 13/2015-16
4. RR otrzymała przekazane przez panią dyrektor wzory uchwał RR stosowane w innych szkołach.
5. Omówiono sposób przekazywania rodzicom przez SP 318 informacji dotyczących akcji, wydarzeń,
konkursów organizowanych w szkole. RR uważa, że aby skuteczniej dotrzeć do większości rodziców
należałoby przekazywać im informacje również przez ogłoszenia umieszczane na Librusie oraz
wiadomości bezpośrednio wysyłane na ich indywidulane konta Librusowe. Wydaje się, że plakaty
wywieszane w szkole oraz karteczki rozdawane dzieciom w obecnej sytuacji są za mało skuteczne.

Po zakończeniu spotkania z panią pedagog RR zajęła się następującymi sprawami:
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1. Pismo z prośbą od pani Edyty Chabros-Frankiewicz o 200 zł przeznaczonych na zakup białoczerwonych kotylionów (wielorazowych) przeznaczonych na występy chóru oraz uczniów
recytujących patriotyczne teksty okolicznościowe. 11 głosów ZA, wstrzymało się 5 osób. Uchwała nr
14/2015-16
2. Mając na uwadze troskę o zdrowe sylwetki dzieci, padła propozycja jednego z rodziców, zakupu
używanych podręczników dla uczniów klas V i VI. Podręczniki miałby leżeć w salach lekcyjnych i być
dostępne dla uczniów w trakcie odpowiednich zajęć, tak aby nie musieli oni przynosić swoich
podręczników z domu. Temat ten został powiązany ze sprawą zabierania przez dzieci bezpłatnych
podręczników do domu. Do RR wpłynęły informacje, że niektórzy rodzice zostali poinformowani
o braku możliwości zabierania przez dzieci tych podręczników do domu, co budzi oczywisty
sprzeciw rodziców, ponieważ uniemożliwia dzieciom powtarzanie wiadomości w domu. RR
postanowiła skierować do pani dyrektor pismo z prośbą o zajęcie oficjalnego stanowiska w tej
sprawie – temat poprowadzi pan Michał Starzyński.
3. RR omówiła sprawy dotyczące funkcjonowania świetlicy. Pojawiły się następujące tematy:
a. Pismo od jednego z rodziców z klasy I do przekazania na ręce pani kierownik świetlicy –
zawierające prośby i pytania, m.in.: dlaczego nie udostępniono do tej pory zabawek
zebranych w trakcie kiermaszu, w świetlicy nie widać zakupów finansowanych z Funduszu
Świetlicowego, brak zabawek dostępnych dla dzieci w salach świetlicowych, na dworze
wychowawcy powinni organizować zabawy, a nie tylko zapewniać opiekę, w salach wydaje
się być za mało organizowanych zajęć. Pismo dołączone do Protokołu.
b. W związku z powyższym pismem RR postanowiła napisać do pani kierownik świetlicy
z prośbą o ustosunkowanie się do powyższych uwag i przedstawienie planu zajęć i tematów
prowadzonych przez świetlicę – tak jak było to przedstawiane w poprzednich latach.
c. RR prosi swoich członków oraz rodziców zainteresowanych tematem świetlicy o zgłaszanie
uwag do 31.X.2015 r. Prosimy o uwagi pokazujące co jest wartościowego, a co ewentualnie
warto by poprawić.
4. Padła propozycja wprowadzenia kolejnych poprawek w Regulaminie RR. Po doprecyzowaniu
propozycji odbędzie się głosowanie drogą mailową.
5. Pani skarbnik RR przedstawiła preliminarze wydatków z Funduszu RR oraz Funduszu Świetlicowego.
Pisma dołączone do Protokołu. ZA uchwaleniem preliminarzy głosowało 14 osób. Uchwała nr
15/2015-16
6. Podjęto temat założenia strony internetowej RR. Ustalono adres: www.rr318.pl i wstępne koszty
utrzymania strony [124 zł - pierwszy rok ; 174 zł za kolejne lata] ZA głosowało 14 osób. Uchwała nr
16/2015-16, ale już po głosowaniu postanowiono rozważyć inne propozycje i decyzję o realizacji
ustalonego wstępnie projektu podjąć w terminie późniejszym.
7. Poruszono temat przyprawiania posiłków w szkolnej stołówce.
8. RR została poinformowana o uwagach rodzica z jednej z klas na temat sposobu/przebiegu
wybierania oferty ubezpieczeń dla uczniów w przyszłym roku szkolnym – postanowiono poprosić
zgłaszającego uwagi o przygotowanie propozycji podejścia do tematu.
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9. Do RR zgłoszono uwagi/zapytania od kilkorga rodziców dotyczące wpłat na fundusz muzyczny.
Postanowiono przygotować dokładniejsze informacje opisujące poszczególne fundusze i nowy wzór
deklaracji.
10. Uczestnicy zebrania zostali poinformowani przez skarbnika, panią Ewę Rogowską o zamówieniu
przez RR balu karnawałowego na 28 stycznia 2016 r. Bal dla klas I – III pt. „Podróże małe i duże”
odbędzie się w godzinach 14.30 – 16.30, a dyskoteka dla klas IV – VI w godzinach 17.00 – 19.00.
11. Padła propozycja zamówienia i sfinansowania przez RR przedstawienia dla klas I – III. Temat
przedstawienia zostanie ustalony drogą mailową.
W dniach 21-28.X.2015 RR drogą mailową wybrała i przegłosowała zamówienie dla klas I – III
przedstawienia pt: „Ola i Tolek w dalekiej podróży”. 14 głosów ZA. Uchwała nr 17/2015-16
12. RR zaproponowała wejście szkoły w program zbiórki elektrośmieci, którego celem jest edukacja
prośrodowiskowa oraz pozyskanie nowych pomocy dydaktycznych dla szkoły.
13. Ustalono, że deklaracje o wpłatach na fundusze RR zostaną przygotowane w bieżącym roku
szkolnym i przekazane wychowawcom z prośbą o ich rozdanie i zebranie w czasie pierwszego
zebrania. RR przekaże też pani dyrektor propozycję organizowania zebrań dla rodziców dzieci klas I
w dniu 1 września – wówczas byłaby możliwość uczestniczenia w nich członków RR i zapoznania
nowych rodziców z zasadami funkcjonowania RR w szkole, poinformowania o sposobie wyboru
członków RR, składkach, pomocy materialnej itd.
14. W dniu 21.X.2015 r. w godz. 17.30–19.00 podczas odbywających się w szkole zebrań i Dnia
otwartego przedstawiciele RR byli do dyspozycji rodziców – pełnili dyżur przy zorganizowanym
przez siebie stanowisku. Informacja o takim przedsięwzięciu została wcześniej przekazana
wszystkim nauczycielom i rodzicom za pośrednictwem Librusa. Ze względu na zainteresowanie i
liczne pozytywne komentarze postanowiono, że taka forma kontaktu będzie kontynuowana w
terminach kolejnych zebrań czy Dni otwartych.
15. Ustalono następujące terminy kolejnych spotkań RR:
25.XI.2015 g. 18.00, 16.XII.2015 g. 19.00 lub 19.30, 20.I.2016 g. 18.00, 24.II.2016 g. 18.00,
16.III.2016 g. 19.00 lub 19.30, 20.IV.2016 g. 18.00, 18.V.2016 g. 19.30, 15.VI.2016 g. 18.00.

Przewodnicząca

Sekretarz

Ewelina Grzegorzewicz

Katarzyna Młynarczyk
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