Protokół nr 4/2015-2016
z zebrania Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 w Warszawie im. J. Ch. Andersena

Data:

16.XII.2015 r. godz. 19.30-21.30

Miejsce:

świetlica SP 318, ul. Teligi 3 Warszawa

Uczestnicy:

zebranie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca RR pani Ewelina Grzegorzewicz.
W zebraniu uczestniczyło 16 członków RR (z czego 1 osoba przyszła w trakcie trwania
zebrania). W pierwszej części zebrania uczestniczyła pani dyrektor Renata Podolecka. Lista
obecności dołączona do protokołu.

W pierwszej części zebrania wzięła udział pani dyrektor Renata Podolecka, która przekazała RR pisma
oraz udzieliła informacji na temat aktualnego funkcjonowania szkoły. W czasie spotkania omówiono
następujące sprawy:
1. Pani dyrektor zaprezentowała oraz wyjaśniła RR zapisy planu finansowego szkoły na rok 2016.
Gmina zapewnia finanse na pensje pracowników szkoły oraz na pokrycie opłat za media. Na
remonty i pomoce edukacyjne jest przeznaczona bardzo mała kwota. Spora cześć remontów
wykonanych w ostatnim czasie przez szkołę była pokryta z dochodów własnych szkoły, czyli z opłat
za wynajem sal. Od 2016 r. szkoła będzie musiała doliczać do cen wynajmu sal podatek Vat. Budzi to
obawy, że dochody własne szkoły mogą w związku z tym spaść.
2. Pani dyrektor przedstawiła pismo z prośbą o zaopiniowanie planu finansowego szkoły na rok 2016.
RR w związku z uzyskanymi informacjami, podobnie jak w zeszłym roku, negatywnie zaopiniowała
przedstawiony budżet. Członkowie Rady są zdania, że szkoła otrzymuje zdecydowanie za mało
środków na zakup pomocy naukowych oraz na bieżące remonty. Uchwała nr 24/2015-16 16 ZA
3. Pani dyrektor poinformowała, że w 2016 roku wszystkie sale będą już posiadały tablice
interaktywne. Większość tablic została sfinansowana z dochodów własnych szkoły.
4. Rada otrzymała odpowiedź na pismo dotyczące dofinansowania dojazdów na basen. Z pisma
wynika, że w ramach nauki pływania miasto finansuje wynagrodzenie dla instruktora oraz opłaty za
wynajem pływalni, kosztów dojazdu – nie. Z tego wynika, że koszty dojazdów zgodnie z
dotychczasową praktyką muszą finansować rodzice uczniów.
5. RR podjęła decyzję, że w kolejnych miesiącach (I –VI 2016 r.) nie będzie pokrywać kosztów
dojazdów na basen uczennicy z klasy II (podanie o dofinansowanie XI 2015 r.), której sfinansowała
dojazdy w XII 2015 r (Uchwała 20/2015-16). Uchwała 25/2015-16 15 ZA
6. RR otrzymała odpowiedź na pismo w sprawie pracy logopedy: Uprzejmie informuję, że logopeda w
szkole jest zatrudniony dla realizacji godzin wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach o
potrzebie kształcenia specjalnego. Potrzeby dzieci bez orzeczeń w zakresie terapii logopedycznej
realizuje Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 18 przy ul. Koncertowej.
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7. RR otrzymała odpowiedź na pismo w sprawie taśm antypoślizgowych na schodach: Uprzejmie
informuję, że taśmy przyklejone na schodach prowadzących do sal 7, 8 i 9 nadal spełniają swoją
rolę. Jednocześnie przypominam, że dla zachowania bezpieczeństwa zalecane jest obuwie szkolne
na gumowej podeszwie, co często nie jest przestrzegane.
8. RR otrzymała odpowiedź na pismo w sprawie programu Wars i Sawa. Odpowiedź dołączona do
protokołu.
9. Kontynuowano temat wymiennych mat wejściowych do szatni. Ustalono wypróbować to
rozwiązanie i zamówić do końca b.r. szkolnego dwie maty z serwisem: dużą 250*150 cm i małą
85*150 cm. Koszt serwisu wyniesie około 150 zł miesięcznie. RR po uzgodnieniu z panią dyrektor
zdecydowała się pokrywać połowę kosztów. Uchwała 26/2015-16 15 ZA
10. Omówiono sprawę zainstalowania w szkole źródełek z wodą pitną. Pani dyrektor zapowiedziała, że
po Nowym Roku zleci wykonanie badania wody oraz przygotowanie miejsc do zainstalowania
mechanizmów. Koszt jednego podłączenia wynosi około 1500 zł. Jedno źródełko zostanie
sfinansowane przez miasto, a drugie przez RR. Źródełka zostaną ustawione obok obu łazienek na
parterze. RR zobowiązała się również do finansowania wymiany filtrów, która powinna być
wykonywana co pół roku. Koszt utrzymania źródełek powinien być znacząco niższy niż ponoszone
do tej pory przez RR koszty zakupu wody w baniakach. Uchwała 27/2015-16 15 ZA
11. RR poprosiła, żeby na stronie szkoły pojawiła się zakładka „Podziękowania”, na której będą
umieszczane podziękowania dla sponsorów np. nagród, organizatorów m.in. atrakcji na piknikach
oraz rodziców, którzy angażują się we wspieranie funkcjonowania szkoły.
12. Przewodnicząca RR Ewelina Grzegorzewicz zaproponowała zamówienie na Dzień Patrona w
Duńskim Instytucie Kultury wystawy ilustracji do baśni Andersena. Pani dyrektor powiedziała, że
zajmie się tą sprawą.

W dalszej części zebrania, w której uczestniczyli już tylko członkowie RR, poruszono następujące
kwestie:
1. Pismo od pani Danuty Kalbarczyk – pielęgniarki szkolnej w sprawie sfinansowania zakupów
uzupełniających do apteczki szkolnej. Kwota 150 zł. RR przyznała dofinansowanie. Uchwała
28/2015-16. 15 ZA
2. Wniosek o dofinansowanie udziału w Zielonej Szkole uczennicy z klasy IVa. RR przyznała
dofinasowanie w wysokości 214,50 zł. Uchwała 29/2015-16 15 ZA
3. Wniosek o dofinansowanie wyjścia do teatru oraz wycieczki mikołajkowej dla ucznia z klasy IIIb. RR
przyznała dofinansowanie w wysokości 23 zł i 17,50 zł. Uchwała 30/2015-16 15 ZA
4. Pani Ewa Rogowska – skarbnik RR przedstawiła sprawozdanie finansowe z Funduszów RR,
Świetlicowego oraz Programu Muzycznego. Od IX do XI 2015 r. RR otrzymała wpłaty na kwotę
10750 zł.
5. RR odbywając zebranie w świetlicy i obserwując przy tej okazji opłakany stan dywanu, postanowiła
zakupić nowy dywan do świetlicy głównej. Uchwała 31/2015-16 15 ZA
6. RR wróciła do rozmowy na temat propozycji wypróbowania możliwości funkcjonowania szkoły bez
dzwonków. Niektórzy członkowie RR poinformowali, że rodzice z ich klas mają mieszane odczucia
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związane z tym pomysłem. RR przypomina, że to jest tylko propozycja i rozważane są różne
warianty: zaczynając od zastąpienia dzwonka jakimś łagodniejszym sygnałem do całkowitej
likwidacji dzwonków. Wiemy, że takie rozwiązania funkcjonują i sprawdzają się w różnych szkołach.
Uważamy, że warto je przemyśleć i wypróbować.
7. Omówienie zaproponowanych mailowo zmian w regulaminie RR oraz wprowadzenie dodatkowych
poprawek dotyczących dokumentów i zasad pracy RR (dokumenty finansowe RR podpisuje dwóch
dowolnych członków prezydium RR, protokoły z przeprowadzonych wyborów klasowych
przedstawicieli do RR przekazywane są do dokumentacji RR, zebrania RR zwołuje dowolny członek
prezydium RR). Proponowane zmiany zostały zatwierdzone przez RR i uchwalono ostateczną wersję
nowego Regulaminu RR. Uchwała 32/2015-16 16 ZA.
Tekst Regulaminu RR dołączony do protokołu.
8. Przewodnicząca przypomniała członkom RR, żeby przed kolejnymi zebraniami wysyłali do rodziców
ze swoich klas maila z informacją o terminie zebrania oraz pytaniem o ewentualne sprawy do
poruszenia. Powiadomienia takie wysyłane są do nauczycieli i rodziców także przez Librusa, ale
odczytywane są tylko przez około 40% rodziców.
9. Omówiono kilka ofert wykonania fotografii szkolnych (firmy Mawi, Tomaszek fotografia oraz
Comostudio) i zdecydowano się wybrać firmę Comostudio. Podjęto taką decyzję ze względu na
bardzo wysoką wartość artystyczną zaprezentowanych zdjęć oraz cenę niższą niż za fotografie
wykonane w szkole w zeszłym roku. Uchwała 33/2015-16 16 ZA
Trwają szczegółowe negocjacje dotyczące ostatecznych cen, warunków wykonywania zdjęć oraz
terminów.
Kolejne zebranie RR odbędzie się 20.I 2016 r.

Przewodnicząca

Sekretarz
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