Protokół nr 3/2015-2016
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:

25.XI.2015 r. godz. 18.00-21.30

Miejsce:

świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa

Uczestnicy:

zebranie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca RR pani Ewelina Grzegorzewicz.
W zebraniu uczestniczyło 14 członków RR [2 osoby wyszły z zebrania przed jego
zakończeniem]. W części zebrania uczestniczył przedstawiciel firmy fotograficznej
Comostudio. Lista obecności dołączona do protokołu.

Panie Ewelina Grzegorzewicz oraz Ewa Rogowska przedstawiły RR sprawozdanie ze spotkania z panią
dyrektor Renatą Podolecką w dniu 17.XI.2015 r. W czasie spotkania omówiono następujące sprawy:
1. Pani dyrektor zgodziła się na udział szkoły w akcji Moje miasto bez elektrośmieci.
2. Pani dyrektor pozytywnie odniosła się do propozycji RR dotyczącej zrezygnowania w szkole z
dzwonków - zapadła decyzja o stopniowym wprowadzeniu tej innowacji. Zmiana ta ma na celu:
wyeliminowanie głośnego dźwięku dzwonków, jako czynnika stresującego i pobudzającego dzieci do
krzyku oraz wyrabianie w uczniach punktualności i dyscypliny. RR zakupi zegary na szkolne
korytarze, bo w salach lekcyjnych już są.
3. Na prośbę RR pani dyrektor postara się zaplanować pierwsze zebrania dla rodziców klas pierwszych
w dniu 1.IX, aby ułatwić im sprawne wejście w funkcjonowanie szkoły.
4. W dniach 28 i 29 IV odbędzie się przedstawienie teatralne dla klas I-III.
5. RR zakupi bezpieczne lustra do zawieszenia w szatni.
6. RR zorganizuje i sfinansuje wymianę w szatni drewnianych kołków na metalowe, wygięte wieszaki.
Ma to sprawić, że ubrania przestaną tak często spadać na ziemię. RR proponuje wykonać to w
czasie ferii zimowych.
7. RR zaproponowała i uzyskała zgodę na „odświeżenie i ożywienie” szatni poprzez wprowadzenie
kolorów, odnowienie i przemalowane ławeczek itp. RR planuje zorganizować to w czasie ferii
zimowych.
8. RR poprosiła Radę Pedagogiczną o przygotowanie listy rzeczy i działań, które mogliby wykonać na
rzecz SP 318 rodzice.
9. Pani dyrektor przekazała informację, że wiosną mają się rozpocząć prace przy rozbudowie szkoły.
Nowa część szkoły będzie dobudowywana za salą gimnastyczną, wzdłuż granicy z terenem
przedszkolnym. Będzie posiadała: oddzielne wejście od ul. Ghandi, 6 sal lekcyjnych, szatnię
i stołówkę. W tym samym czasie odbędzie się remont boiska.
10. W trakcie ferii zimowych w szkole nie będzie prowadzona akcja „Zima w mieście”, ponieważ
zaplanowano gwarancyjne lakierowanie podłóg na korytarzach.
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11. RR przekazała uwagi docierające od rodziców, by śmietniki stojące przy frontowym murku szkoły nie
były już dłużej jej wizytówką i uzyskała zapewnienie, że zostaną one przesunięte i zasłonięte, tak
aby nie szpeciły frontu szkoły.
12. Szkoła otrzymała pieniądze na zakup książek do biblioteki – jest to efekt udziału w zeszłorocznym
konkursie. Zakupy są w trakcie realizacji.
13. RR poprosiła o rozpropagowanie wśród nauczycieli możliwości pozyskiwania nagród dla laureatów
szkolnych konkursów z różnych firm i instytucji tematycznie związanych z konkursami. Nagrody dla
uczestników konkursu Zwierzęta naszych lasów otrzymano z Lasów Państwowych.
14. W II semestrze w szkole zostaną wykonane pamiątkowe zdjęcia klasowe oraz indywidulane
i koleżeńskie. RR jest w trakcie wyboru fotografa. Przy tej okazji RR zaproponowała zrobienie zdjęć
portretowych nauczycielom i specjalistom pracującym w szkole, w celu umieszczenia ich na tablicy
przy Pokoju Nauczycielskim i Świetlicy, żeby rodzice mieli okazję poznać nauczycieli swoich dzieci,
a zainteresowani kontaktem z danym nauczycielem, wiedzieli kogo mają szukać.
15. RR planuje zorganizowanie w b.r. szkolnym wyprzedaży „garażowej”, w której będą mogły jako
sprzedający uczestniczyć rodziny uczniów SP 318.
16. Pani dyrektor wspomniała, że w SP 319 (ZWM) RR finansuje serwis wycieraczek bawełnianych i że
podobne rozwiązanie mogłoby przydać się też w naszej szkole. RR postanowiła skonsultować się
z RR z SP 319 i dowiedzieć jak to rozwiązanie funkcjonuje i jakie generuje koszty.
17. Pani dyrektor wyraziła zgodę, by jedna z tablic w szatni była przeznaczona na informacje
o wszystkich zajęciach płatnych odbywających się w SP 318. Dzięki temu rodzice zainteresowani
zajęciami w trakcie semestru będą mieli możliwość łatwiejszego dotarcia do prowadzących zajęcia.

W dalszej części zebrania poruszono następujące kwestie:
1. Członkowie RR poprosili przewodniczącą o przypomnienie dyrekcji o sprawie instalowania w szkole
źródełek wody pitnej.
2. Członkowie RR przekazali docierające do nich skargi na stopnie na schodach. Dzieci ślizgają się na
zejściu do szatni od strony sali gimnastycznej. RR wnioskuje o wymianę naklejonych tam taśm.
3. RR kontynuuje temat wprowadzenia do szkoły naklejek z grami podwórkowymi. RR jest w trakcie
rozmów z firmą, która w chwili obecnej wprowadza specjalne naklejki do zastosowania we
wnętrzach.
4. RR jest w trakcie ustalania terminu szkoleń z pierwszej pomocy dla uczniów klas I – III. Szkolenia
odbędą się w drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016.
5. RR otrzymała informacje od rodziców i od dzieci, że w świetlicach jest mało zabawek i brakuje
uspokajającej zieleni. W związku z tym postanowiła doposażyć świetlice wg aktualnych możliwości
finansowych. Uchwała nr 19/2015-16, 13 ZA
W najbliższym czasie planowane są zakupy: kolorowych pudeł na zabawki, stołu z piłkarzykami,
klocków konstrukcyjnych, stołu do cymbergaja oraz kwiatów doniczkowych.
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6. Rodzice zgłaszają potrzebę wydzielenia miejsca na tablicy ogłoszeń w szatni przeznaczonego na
zamieszczanie informacji o odwołanych zajęciach dodatkowych, ponieważ zdarzają się sytuacje, że
zajęcia te nie są realizowane.
7. Rodzice zadają pytania o funkcjonowanie w naszej szkole programu Wars i Sawa. W związku z tym
RR przekaże do dyrekcji pismo z prośbą o informacje dotyczące tego programu, m.in.:
- kto, w jaki sposób i kiedy jest do niego kwalifikowany,
- kto prowadzi zajęcia,
- ile godzin jest przeznaczonych dla ucznia uczestniczącego w programie,
- czy ilość realizowanych godzin jest ograniczona przez program czy podlega decyzji, czyjej
decyzji,
- kto finansuje ten program.
8. Do RR docierają również pytania dotyczące pracy logopedy w naszej szkole. Rodzice dzieci bez
orzeczeń zgłaszają, że ich dzieci nie mają dostępu do szkolnego logopedy, mimo że mają taką
potrzebę i prawo. RR przekaże to pytanie pani dyrektor.
9. RR jest w trakcie prac nad wprowadzeniem zmian w Regulaminie RR. Zmiany mają dotyczyć przede
wszystkim trybu zwoływania zebrań RR oraz trybu przeprowadzania wyborów do RR.
10. W części zebrania wziął udział przedstawiciel firmy fotograficznej Comostudio, który przedstawił
ofertę na wykonanie artystycznych zdjęć klasowych, indywidualnych oraz koleżeńskich w b.r.
szkolnym. RR zadała szereg dodatkowych pytań, które muszą zostać skonsultowane z właścicielem
firmy. Po otrzymaniu odpowiedzi RR rozważy przedstawioną propozycję.
RR zbiera również informacje na temat innych możliwości wykonania zdjęć klasowych.
11. Z okazji Mikołajek RR zakupiła dla uczniów SP 318 breloczki. Gadżety zostaną rozdane dzieciom
przez „Mikołaja”.
12. RR otrzymała podanie o dofinansowanie dojazdów na basen dla jednej z uczennic z klasy II.
RR zdecydowała, że kierując się przede wszystkim dobrem dziecka, sfinansuje dojazdy w miesiącu
grudniu (20 zł) i jednocześnie zgłosi się z tym tematem do dyrekcji szkoły. Uchwała nr 20/2015-16,
12 ZA
13. RR otrzymała podanie o dofinansowanie dwóch wycieczek w klasie IId. Całkowity koszt tych
wycieczek wynosi łącznie 205 zł. Po zapoznaniu się z dokumentami RR zdecydowała, że zgodnie
z Regulaminem przyzna dofinansowania w wysokości 50% kosztów wycieczek, czyli 45 zł i 57,5 zł.
Uchwała nr 21/2015-16, 12 ZA

Kolejne zebranie RR odbędzie się 16.XII.2015 ok godz. 19.30 (po zebraniach klasowych).

Przewodnicząca

Sekretarz
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