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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RR SP358 w dniu 18 września 2018 r.  

Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący RR SP358 Robert Cieślik. Na zebraniu obecni byli 

reprezentanci 50 na 52 klas. Po sporządzeniu listy obecności stwierdzono quorum. 

W zebraniu uczestniczyła również Pani Dyrektor Monika Wiącek z zastępcami.  

Agenda:  

1. Informacje organizacyjne od Dyrekcji związane z rozpoczęciem roku szkolnego; 

2. Sprawozdanie Prezydium RR z działalności w roku szkolnym 2017/2018 i Sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej; 

• Dyskusja nt. roli reprezentantów poszczególnych klas w RR; 

• Przypomnienie o uzgodnionych w poprzednich latach zasadach rozwiązywania pro-

blemów; 

• Plany dotyczące finansów RR na rok 2018/2019; 

3. Wybór RR nowej kadencji: 

• Wybór Przewodniczącego RR; 

• Wybór Prezydium RR; 

• Wybór Komisji Rewizyjnej; 

4. Wybór ubezpieczenia dla uczniów SP 358; 

5. Sprawy różne. 

 

Informacje organizacyjne od Dyrekcji związane z rozpoczęciem roku szkolnego: 

Nowi nauczyciele: 

Nowy wicedyrektor szkoły - E. Bodzento; odpowiedzialna za sprawy wychowawcze klas 1-3;  

Pełna obsada nauczycieli przedmiotowych dla klas 4-8; 7 wakatów w zakresie nauczania wcze-

snoszkolnego; brak ofert;  

Dodatkowa oferta edukacyjna: 

Dzięki wsparciu Dzielnicy w planie lekcji dodane zostały dodatkowa 1 lekcja jęz. angielskiego, 1 

lekcja matematyki dla klas 4, dodatkowe lekcje matematyki, jęz. angielskiego i jęz. polskiego dla 

klas 8; 

Spotkania organizacyjne: 

Zorganizowane zostały spotkania organizacyjne dla klas 4 i 8, w czasie których wyjaśnione zostały 

zasady oceniania i program nauczania.  

Stan rozbudowy szkoły: 
Prace dosyć zaawansowane - trwa montaż wyposażenia i okładzin; zakupione są już niezbędne 

sprzęty i pomoce naukowe; potrzebny jest jednak czas na przeprowadzenie odbiorów technicznych; 

jeżeli szkoła nie uzyska potwierdzenia, że październikowy termin oddania budynku do użytku jest 

realny, podejmie rozmowy z sąsiednimi placówkami  (WBC, Academeia, Aparthotel) nt. przedłuże-

nia najmu pomieszczeń.  

Aktualny plan lekcji przewiduje 2 zmiany w układzie zmiana co 2-3 dni; starsze klasy mają lekcje 

tylko na 1 zmianę ze względu na liczbę lekcji; wprowadzone zostały 2 przerwy obiadowe po 25 

minut. Po oddaniu nowego skrzydła do użytku planowana jest zmiana planu lekcji dla klas 1-3; układ 

zmian zostanie zachowany, co wynika ze znacznej liczby dzieci. Inne szkoły w Wilanowie borykają 

się z podobnymi problemami (np. szkoła na Gubinowskiej to ponad 1200 uczniów, szkoła na Wiert-

niczej - zajęcia do 17.30).  

Nowe skrzydło ma oprócz sal lekcyjnych salę do ćwiczeń, mniejszą sale do zajęć, stołówkę i parking.  

Wyjazdy na wycieczki: 

Planowany termin wyjazdów na Zielone szkoły - 21-24 maja. 
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Weryfikacja stanu autokarów i trzeźwości kierowców przez policję na wezwanie rodziców - wypo-

sażenie w pasy, stan opon, hamulców, oświetlenia; 

Doprecyzowania wymagają regulacje prawne  dotyczące opiekunów wycieczek . 

Zajęcia dodatkowe: 

Aktualna oferta - zajęcia sportowe w ramach UKS, zajęcia dodatkowe dla najzdolniejszych uczniów 

(j. polski, j. angielski, matematyka), taniec, teatr, chór, film; brak możliwości organizacji zajęć do-

datkowych na szerszą skalę ze względu na brak sal i braki kadrowe; oferta zajęć komercyjnych.  

Badania przesiewowe: 

Trwają badania logopedyczne dla klas 1.  

Lekcje etyki: 
Lekcje zostały uruchomione w tygodniu, w którym odbyło się zebranie; lekcje etyki dosyć często 

odbywają się na 8 lub 9 lekcji przy zajęciach od 7.45; dodatkowo  uczniowie muszą na nie czekać  

po lekcjach jeszcze min 1 lekcję. Wstępne ustalenia RR wskazują, że z powodu łączenia klas na 

lekcjach etyki (chętnych na etykę jest po ok. 5-7 dzieci w poszczególnych klasach, co daje grupy po 

ok 20 dzieci) konieczne jest oczekiwanie na koniec lekcji wszystkich uczniów przydzielonych do 

danej grupy klas np 3-4, 5-6, 7-8; dodatkowo ze względu na znaczną liczbę uczniów szkole i niedo-

kończoną budowę brak sal.  

Sprawa do dyskusji z Dyrekcją, jednak ze względu na obiektywne trudności być może nie uda się 

skorygować planu lekcji dla etyki nawet po oddaniu nowego skrzydła. Do weryfikacji także pozostaje 

możliwość innego niż obecnie  podziału dzieci na grupy.  

Dni wolne w trakcie roku szkolnego 2018/2019: 

Propozycja dni wolnych: 02.11; 15-17.04 (egzamin klas 8); 29-30.04, 02.05 

Koniec roku szkolnego: 21.06. 

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie pozytywnej opinii na temat proponowanych terminów 

dni wolnych w roku szkolnym 2018/2019. Uchwała podjęta została przy 50 głosach Za, 0 głosów 

Przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.  

 

Sprawozdanie Prezydium RR z działalności w roku szkolnym 2017/2018 i Sprawozdanie Ko-

misji Rewizyjnej  
- wydatki RR planowane były na poziomie 80 tys zł; zrealizowane zostało ok. 40 tys zł; główna po-

zycja wydatków to zakup nagród za udział w konkursach (głównie klasy młodsze) i za wyniki w 

nauce (głównie klasy starsze); część wydatków pokryła szkoła (np. organizacja balu karnawało-

wego, zakup kart dostępu); RR dofinansowała zakup sztandaru szkoły i dodatkowych kart do-

stępu; nie zostały zrealizowane wydatki związane z organizacją warsztatów/szkoleń dla dzieci i 

rodziców; 

- wpływy z tytułu składek na RR nie osiągnęły planowanego poziomu (średnia wpłata na poziomie 

35 zł przy rekomendowanej 100 zł); obserwowana niska wpłacalność w niektórych klasach bę-

dąca często efektem braku aktywności reprezentantów tych klas w RR; nieprzekazywania infor-

macji o działaniach RR i problemach na poziomie klas;  

- stan konta RR, po uwzględnieniu wydatków przypisanych do poprzedniego roku szkolnego, wy-

niósł na koniec sierpnia 2018r. 32 tys zł; 

- sprawozdanie zostało sporządzone i zaprezentowane w trakcie zebrania; zostało także rozesłane 

członkom RR i opublikowane na stronie www szkoły w zakładce Rodzice;  

- Komisja Rewizyjna po szczegółowej weryfikacji dokumentacji oraz wpływów i wydatków pozy-

tywnie zaopiniowała sprawozdanie RR za rok szkolny 2017/2018; badanie obejmowało spraw-

dzenie stosowania przyjętych procedur, prawidłowości kwalifikacji wydatków (70 stron wycią-

gów z konta RR), kompletności dokumentacji, jak również wykonanych z konta RR przelewów 

za konkursy i przejazdy na basen;  

- Komisja wydała rekomendację dotyczącą analizy poziomu wpłat i aktywizacji rodziców w tym 

zakresie.  
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Dyskusja nt. roli reprezentantów poszczególnych klas w RR - rolą reprezentanta jest udział w 

spotkaniach, pracach RR, przekazywanie informacji z zebrań, zaangażowanie w rozwiązywanie pro-

blemów identyfikowanych na poziomie klasy, sygnalizowanie ich RR; mobilizowanie klasy do 

udziału w wydarzeniach szkolnych i wspierania finansowego działań RR.  

Przypomnienie o uzgodnionych w poprzednich latach zasadach rozwiązywania problemów tj. 

w pierwszej kolejności zebranie opinii na poziomie klasy, dyskusja w ramach rady klasowej, z nau-

czycielem i/lub wychowawcą, a dopiero ewentualnie potem eskalowanie sprawy na poziom RR i 

ewentualnie Dyrekcji; generalnie - apel o rzeczową dyskusję i nastawienie na rozwiązywanie pro-

blemów.  

Plany dotyczące finansów RR na rok 2018/2019 - tak jak w poprzednich latach zostanie przygoto-

wany Preliminarz określający zakładany poziom poszczególnych rodzajów wpływów i wydatków; 

wstępnie zakładamy, że finansowanie działań RR, które głównie nastawione są na fundowanie na-

gród dla uczniów za udział w konkursach, zawodach, za wyniki w nauce, pomoc w organizacji imprez 

szkolnych - pikników, kiermaszy, balów; wymagać będzie to utrzymania rekomendowanej składki 

na rzecz RR na poziomie 100 zł rocznie/ucznia; składka jest dobrowolna jednak RR liczy na mobili-

zację rodziców - to pieniądze, które posłużą wszystkim dzieciom! 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Rodziców za rok 2017/2018 i 

przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej. Uchwała podjęta została przy 43 głosach Za, 0 głosów 

Przeciw, 1 głosie wstrzymującym się.  

 

Wybory RR nowej kadencji: 
Wybór Przewodniczącego RR (jedyny kandydat wyraził zgodę na wybór).  

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyboru Roberta Cieślika na Przewodniczącego Rady 

Rodziców. Uchwała podjęta została przy 50 głosach Za, 0 głosów Przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

się.  

 

Wybór Prezydium RR (kandydaci wyrazili zgodę na wybór): 

W ramach dyskusji na temat zadań członków Prezydium ustalono, że oprócz funkcji przewodniczą-

cego, niezbędne będzie też powołanie sekretarza, dwóch skarbników. Wskazana jest także koordy-

nacja ze strony RR organizacji imprez szkolnych, zakupów. Ustalono, że ze względu na wzrost liczby 

klas i otwarcie nowego skrzydła wskazane jest zwiększenie liczby członków Prezydium do 13.  

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zwiększenia do 13 liczby członków Prezydium. 

Uchwała podjęta została przy 50 głosach Za, 0 głosów Przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.  

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców w składzie: 

Katarzyna Rokicka (0A), Justyna Konieczna (1E), Jolanta Smuga Małysko (1I), Agnieszka Sumera - 

Adamowicz (2D), Katarzyna Milczarek (2I), Piotr Hełmecki (3H), Izabela Bilska (4D), Urszula 

Koneczna (5B), Anna Wawrzeniecka (5C), Kamila Jachacy-Turecka (6C), Iwona Woźniak-Sadek 

(6D), Edyta Uzarska (8C). Uchwała podjęta została przy 50 głosach Za, 0 głosów Przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących się.  

 

Wybór Komisji Rewizyjnej (kandydaci wyrazili zgodę na wybór): 

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców w składzie: Da-

riusz Wółkiewicz (1D), Monika Starzyńska (1F), Tadeusz Szumlicz (4C), Katarzyna Strzemińska 

(8A). Uchwała podjęta została przy 50 głosach Za, 0 głosów Przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Wybór ubezpieczenia dla uczniów SP 358: 
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Po analizie zebranych ofert od kilku zakładów ubezpieczeń (m.in. Ergo Hestia SA, Aviva SA, Signal 

Iduna SA), dokonanej przez T.Szumlicza, przeprowadzonej dyskusji, RR zadecydowała o rekomen-

dowaniu rodzicom wyboru oferty Ergo Hestia SA za pośrednictwem Gestum Broker (sumy ubezpie-

czenia od 15 do 70 tys zł; składka odpowiednio od 38 do 118 zł w zależności od wariantu); uczniowie 

szkoły jako grupa zgłoszeni zostali do ubezpieczenia od dnia 21.09.2018 do 20.09.2019. Ubezpie-

czenie jest dobrowolne; dzieci będzie można zgłaszać do ubezpieczenia on-line; będą objęte ochroną 

od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia grupy; tak jak rok temu rozesłana zostanie odpowiednia instruk-

cja.  

Ustalono, że wyboru ubezpieczenia na kolejny rok należy dokonać jeszcze pod koniec tego roku 

szkolnego.  

 

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyboru na rok szkolny 2018/2019 oferty ubezpiecze-

nia NNW Ergo Hestia SA za pośrednictwem Gestum Broker. Uchwała podjęta została przy 50 głosach 

Za, 0 głosów Przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Sprawy różne: 

Podsumowanie opinii ws wydawania i jakości posiłków: 
W odpowiedzi na pytanie RR opinie pisemne przekazało jedynie 11 (słownie- jedenastu!)  rodzi-

ców; jeden z członków prezydium RR osobiście przyjrzał się sposobowi wydawania posiłków dla 

klas 4-5; opinię wyraził również kierownik administracyjny na podstawie rozmów z osobami wyda-

jącymi posiłki w klasach 4-5: 

- liczba dzieci zapisanych na obiady (na około 1200 dzieci w szkole): 

 klasy (1-3): 602 osoby - obiady w trakcie zajęć wg decyzji wychowawcy 

 klasy (4-5): 181 osób - obiady na 1. przerwie obiadowej 

 klasy (6-8): 121 osób - obiady na 2. przerwie obiadowej 

 - zgłoszone uwagi dotyczyły głównie tłoku na stołówce i w efekcie zbyt krótkiego czasu na posiłek; 

zastrzeżeń do wielkości i jakości posiłków (brak dokładek, za małe porcje dla starszych dzieci; przy-

padki rozgotowanych dodatków lub mało smacznych zup; brak przypraw); 

- doświadczenia z ubiegłego roku oraz obserwacje po kilku dniach wydawania obiadów wskazują, 

że dzieci w czasie tej przerwy jest rzeczywiście dużo, ale jednocześnie widać, że po kilku dniach 

już potrafią się zorganizować i wydawanie posiłków przebiega coraz sprawniej; w drugiej połowie 

przerw na stołówce nie ma już tłoku; 

RR zwróciła się do Dyrekcji o ewentualne zmiany w następujących kwestiach: 

- ustawienie kolejki po drugie danie na zewnątrz (w przejściu na halę sportową) i użycie bocznego 

wejścia plus ewentualne ustawienie w inny sposób  stołów, co potencjalnie stworzy lepsze warunki 

dzieciom już jedzącym posiłek;  

- poinformowanie dzieci o możliwości zejścia na obiad w drugiej części przerwy w celu zmniejsze-

nia kolejki na samym początku przerwy albo o możliwości zjedzenia obiadu na kolejnych prze-

rwach, max do godz. 14.20; 

- wprowadzenie możliwości wzięcia dokładki np. chociaż zupy albo powiększenia porcji (tu do 

dyskusji gotowość rodziców do poniesienia większych kosztów obiadu - przypominamy, że obecna 

cena to tylko 6 zł); 

- wprowadzenie możliwości doprawiania potraw;  

- wydłużenie o ile to możliwe czasu na posiłki dla młodszych dzieci (klasy 1) - obecnie to ok. 20 

min. 

Sposób organizacji i finansowania przejazdów na basen: 
Ze względu na większą liczbę klas z zajęciami na basenie i możliwe problemy z koordynacją i nad-

zorowaniem rozliczeń za przewozy dla wszystkich tych klas przez RR, w tym roku szkolnym kwestie 

te muszą przejąć poszczególne klasy w swoim zakresie; RR udzieli wsparcia klasom w dyskusji na 

temat ewentualnych zmian w grafiku przewozów. 

Stan realizacji  zdjęć klasowych z ubiegłego roku szkolnego: 
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Studio fotograficzne, które wykonało zdjęcia w ubiegłym roku poinformowało, że wyretuszowane 

zdjęcia klasowe zostały utracone w wyniku awarii dysku; do wykonania nowych zatrudniono ze-

wnętrznego grafika, który niestety miał opóźnienia w realizacji prac; zgodnie z aktualną deklaracją 

na dniach prace mają zostać zakończone i mamy otrzymać linki do strony, na której będzie można 

zamówić wybrane zdjęcia.  

 

Anna Wawrzeniecka         Robert Cieślik 

Sekretarz RR         Przewodniczący RR 

Lista obecności 

Klasa Imię i Nazwisko Reprezentanta Klasy Obecność 

0a Katarzyna Rokicka tak 

0b Łukasz Karwacki tak 

1a Beata Betlińska  tak 

1b Dominika Gazda tak 

1c Andrzej Wrzesień tak 

1d Dariusz Wółkiewicz tak 

1e Justyna Konieczna tak 

1f Monika Starzyńska tak 

1g Katarzyna Rucka-Skowyra tak 

1h Agata Szonowska-Rygol tak 

1i Jolanta Smuga- Małysko tak 

1j Agnieszka Zmysłowska tak 

1k Konrad Młyniec tak 

2a Artur Obmiński tak 

2b Agnieszka Wilk-Ilewicz tak 

2c Iga Kopek tak 

2d Agnieszka Sumera – Adamowicz tak 

2e Monika Nakoneczny - 

2f Hubert Żdanuk tak 

2g Aleksandra Wall tak 

2h Jagoda Zablocka tak 

2i Katarzyna Milczarek tak 

2j Monika Karlikowska tak 

2k Ingrid Dahl-Głogowska - 

3a Tomasz Pohorecki tak 

3b Robert Cieślik tak 

3c Katarzyna Marciniak tak 

3d Anna Guziur tak 

3e Anna Stankiewicz tak 

3f Michał Słomski tak 
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Lista obecności 

Klasa Imię i Nazwisko Reprezentanta Klasy Obecność 

3g Krzysztof Sikorski tak 

3h Piotr Hełmecki tak 

4a Iwona Błaszczuk tak 

4b Karolina Skorupska tak 

4c Tadeusz Szumlicz tak 

4d Izabela Bilska tak 

4e Iwona Pierścieniewska tak 

4f Maciej Wilewski tak 

5a Iwona Stolarczyk tak 

5b Urszula Koneczna tak 

5c Anna Wawrzeniecka tak 

5d Bożena Pietrowcew tak 

6a Artur Bar tak 

6b Joanna Nowicka-Golenia tak 

6c Kamila Jachacy-Turecka tak 

6d Iwona Woźniak-Sadek tak 

7a Agnieszka Stodulska tak 

7b Jadwiga Romańska - Kwinta tak 

7c Ewa Pomarańska tak 

8a Katarzyna Strzemińska tak 

8b Katarzyna Włodarczyk tak 

8c Edyta Uzarska tak 
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