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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RR SP358 w dniu 16 października 2018 r.  

Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący RR SP358 Robert Cieślik. Na zebraniu obecni byli 
reprezentanci 47 na 52 klas. Po sporządzeniu listy obecności stwierdzono quorum. 

W zebraniu uczestniczyła również Pani Dyrektor Monika Wiącek z zastępcami: J.Malinowską i 
E.Bodzento.  

Agenda:  

1. Współpraca z organizacjami zewnętrznymi 
2. Lista dyscyplin sportowych w ramach zajęć WF 
3. Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019 
4. Informacja na temat spotkania Rady Pedagogicznej, Burmistrza i reprezentantów 

Wydziału Oświaty oraz RR w sprawie sytuacji w szkole 
5. Sprawy różne - pytania do Dyrekcji 
6. Informacja o sytuacji w klasie 1A 
7. Preliminarz RR na rok szkolny 2018/2019 

Ad. 1. Współpraca z organizacjami zewnętrznymi 
W związku ze zgłoszoną szkole przez różne organizacje propozycją współpracy w zakresie prowa-
dzenia odpłatnych zajęć dodatkowych, Dyrekcja zwróciła się o opinię RR w tym zakresie, prezentu-
jąc pokrótce rodzaje zajęć zaproponowanych przez poszczególne organizacje.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii na temat współpracy z 
organizacjami zewnętrznymi tj. UKS Wilanowskie Wilki, Judo Legia,, Judo Champion, Early Stage, 
Ferajna oraz innymi, w zakresie wynikającym z planu pracy szkoły na rok 2018/2019.  
Uchwała podjęta została przy obecnych 47 na 52 członków Rady Rodziców.  

Ad.2. Lista dyscyplin sportowych w ramach zajęć WF 
Dyrekcja zaprezentowała proponowaną listę zabaw/dyscyplin sportowych, które uprawiane będą w 
ramach zajęć wychowania fizycznego.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii na temat proponowanej 
listy zabaw/dyscyplin sportowych w ramach zajęć wychowania fizycznego tj. badminton, dwa ognie, 
unihokej, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, łyżwiarstwo.  
Uchwała podjęta została przy obecnych 47 na 52 członków Rady Rodziców.  

Ad. 3. Plan pracy szkoły w roku szkolnych 2018/2019 
W związku z zaprezentowaną na poprzednim zebraniu RR listą dni wolnych, Dyrekcja zwróciła się 
o wyrażenie opinii RR nt. planu pracy szkoły na rok 2018/2019.  
Kalendarium planu pracy szkoły jest publikowane na stronie www szkoły.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii na temat planu pracy 
szkoły na rok 2019/2019.  
Uchwała podjęta została przy obecnych 47 na 52 członków Rady Rodziców.  

'1

mailto:radarodzicowsp358@gmail.com


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 358 
radarodzicowsp358@gmail.com 

Ad.4. Informacja na temat spotkania w dniu 12.10.2018 Rady Pedagogicznej, Burmistrza i 
reprezentantów Wydziału Oświaty oraz RR w sprawie sytuacji w szkole 
Spotkanie poświęcone było kwestii relacji rodziców i nauczycieli w szkole, problemów i konflik-
tów identyfikowanych w tym obszarze oraz sposobom rozwiązania narosłego na tym tle kryzysu w 
społeczności szkolnej.  
W trakcie spotkania zaprezentowane zostały przykładowe sytuacje, maile obrazujące negatywne, 
zadaniem nauczycieli, nastawienie rodziców oraz uczniów do nauczycieli. Zwrócono uwagę na 
roszczeniowość, brak szacunku i zrozumienia ze strony rodziców dla dosyć trudnej sytuacji w 
szkolnictwie w ogóle, a także w naszej szkole, borykającej się z problemem nadmiaru uczniów, 
koniecznością wprowadzenia lekcji na dwie zmiany i jednoczesnymi brakami kadrowymi, 
szczególnie w obsadzie nauczycieli klas 1-3.  
Istotnym problemem, który został przedstawiony jest także brak woli ze strony rodziców 
rozwiązywania problemów w pierwszej kolejności poprzez kontakt z nauczycielem, wychowawcą, 
a dopiero w następnej kolejności poprzez uciekanie się do interwencji dyrekcji czy kuratorium. 

W efekcie takiej sytuacji duża część nauczycieli wyraziła gotowość natychmiastowej rezygnacji z 
pracy w SP358, pomimo tego, że cenią sobie współpracę z dyrekcją szkoły i grupą rodziców, którzy 
prezentują właściwą postawę i udzielają im wsparcia.  
Z uwagi na ostatnie incydenty, nauczyciele postulowali również, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i 
personelu szkoły, wprowadzenie ograniczeń w poruszaniu się rodziców i osób obcych po terenie 
szkoły. Niezbędne jest również ich zdaniem wprowadzenie jasnych zasad komunikacji za pośred-
nictwem Librusa, tj. określenie w jakim trybie i w przypadku jakiego typu wiadomości nauczyciele 
mają obowiązek odpowiadać.  

Obecni na spotkaniu członkowie RR, w tym przewodniczący RR, wyrazili zdecydowaną dezapro-
batę dla zaprezentowanych negatywnych zachowań rodziców. Podkreślili, że od momentu powsta-
nia szkoły RR stale udziela wsparcia dyrekcji i nauczycielom zarówno w zakresie organizacji 
różnego rodzaju wydarzeń, jak i rozwiązywania problemów, uznając, że tego typu działania mają 
przede wszystkim na celu dobro uczących się w tej szkole dzieci. Przypomnieli także, że w 
ubiegłym roku RR podjęła uchwałę w sprawie zalecanego sposobu postępowania w przypadku ana-
logicznych problemów. Stanowisko to zostało przekazane wszystkim rodzicom i wielokrotnie było 
przypominane na kolejnych spotkaniach z członkami RR reprezentującymi wszystkie klasy SP358.  
Burmistrz Dzielnicy Wilanów, odnosząc się do problemów lokalowych szkoły, zwrócił uwagę, że 
zostało już oddane do użytku nowe skrzydło szkoły oraz że rozstrzygnięty został przetarg na bu-
dowę nowej dużej szkoły w Miasteczku Wilanów, co powinno pomóc w perspektywie 2 lat zm-
niejszyć liczbę uczniów w szkole. Zadeklarował też udzielenie społeczności szkoły wszelkiej po-
mocy, którą dysponują władze dzielnicy (prawnej, finansowej), aby rozwiązać zaistniałe problemy.  

Wnioski z dyskusji przeprowadzonej przez członków RR są następujące: 
• sytuacja w zakresie relacji nauczyciele-rodzice jest trudna i towarzyszą jej zdecydowanie 

negatywne emocje; grupa rodziców prezentujących roszczeniową i agresywną postawę 
wobec szkoły nie jest bardzo duża, jednak poziom agresji jest zdecydowanie wyższy niż w 
latach poprzednich; 

• ważne jest aby nie zapominać, że grono rodziców okazujących wsparcie i zrozumienie dla 
pracy nauczycieli i trudnej sytuacji w szkole jest duże, o czym świadczą stanowiska 
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poszczególnych klas; postawa rodziców jako społeczności nie powinna być postrzegana 
wyłącznie poprzez negatywne zachowania pewnej grupy, 

• do powstania kryzysu przyczyniły się w znacznej mierze opóźnienia i niepewność co do 
terminu oddania do użytku nowego skrzydła szkoły i konieczność organizacji poza szkołą 
zajęć dla części klas,  

• na termin wprowadzenia zmian w planie lekcji po oddaniu nowego skrzydła do użytku 
wpływ miały przeprowadzane w szkole kontrole sanepid i konieczność dokonania przez 
dyrekcję i prezydium RR analizy w zakresie zgodności tego planu lekcji (w zakresie tzw. 
zmianowości lekcji) z przepisami i prawa i wytycznymi sanepid, 

• potrzebne są komunikaty ze strony szkoły w sprawach organizacyjnych po to aby wyelimi-
nować wśród rodziców ewentualne spekulacje, niedomówienia, 

• rodzice, oceniając organizację szkoły, powinni zadawać sobie sprawę ze skali działalności 
szkoły (szkoła to ponad 1200 uczniów i blisko dwa razy więc ich rodziców; prawie 200 
nauczycieli i osób personelu niepedagogicznego); nie wszystkie pytania, skargi, uwagi 
mogą liczyć na natychmiastową odpowiedź, reakcję; nie wszystkie sugestie mogą być 
wprowadzone, 

• aktualne pozostaje przyjęte uchwałą RR w ubiegłym roku stanowisko w sprawie zalecanego 
sposobu postępowania w przypadku zaistnienia problemów tj. w pierwszej kolejności kon-
takt z nauczycielem, wychowawcą, radą klasową albo radą rodziców, a dopiero w następnej 
kolejności poprzez uciekanie się do interwencji dyrekcji czy kuratorium, 

• rozwiązanie zaistniałego problemu, współpraca rodziców ze szkołą i rozsądne rozwiązy-
wanie problemów leży w dobrze pojętym interesie całej społeczności szkolnej, a przede 
wszystkim dzieci. 

Na zakończenie dyskusji ustalono, że: 
1.dyrekcja szkoły zaproponuje nowe zasady komunikacji z rodzicami poprzez Librus, mając na 

względzie to, że narzędzie to powinno służyć głównie kwestiom organizacyjnym, ogłoszeniom, 
przekazywaniu informacji o ocenach i uwagach;  

2.wprowadzone zostaną strefy ograniczonego dostępu dla rodziców w budynkach szkoły, co uza-
sadnione jest względami bezpieczeństwa zarówno dzieci, jak i nauczycieli (incydenty ataków na 
dzieci i nauczycieli), jak również względami porządkowymi; 

3.władze dzielnicy wsparły szkołę poprzez delegowanie do dyspozycji szkoły prawnika, który  
udzielać będzie pomocy prawnej w relacjach z rodzicami; 

4.informacje o przebiegu i ustaleniach z obydwu spotkań zostaną przekazane przez reprezentantów 
poszczególnych klas rodzicom z apelem o pohamowanie negatywnych emocji, zachowanie dys-
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tansu, kultury i wzajemnego zrozumienia oraz rozwiązywanie problemów w sposób zalecany 
przez RR.  

W trakcie zebrania przedstawiona została także informacja o przeprowadzonych przez RR anal-
izach i konsultacjach w zakresie konstrukcji planu lekcji i jego zgodności z wymogami MEN i 
sanepid.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie skierowania do Dyrekcji szkoły stanowiska dotyczą-
cego konstrukcji planu lekcji tj. utrzymania dotychczasowego rozwiązania polegającego na wpro-
wadzeniu lekcji klas 1-3 na 2. zmianę jedynie na 2-3 dni w tygodniu.  
Uchwała podjęta została przy obecnych 47 na 52 członków Rady Rodziców.  

Ad.5. Pytania w sprawach różnych do Dyrekcji 
• wykorzystanie e-podręczników – w celu stosowania e-podręczników niezbędna jest weryfi-

kacja na ile dostępne są one dla wersji książkowych zakupionych dla uczniów naszej szkoły;   
przejście na e-podręczniki pozwoliłoby na zmniejszenie wagi uczniowskich plecaków; 

• zajęcia dodatkowe odpłatne na terenie szkoły - organizowane są w zależności od oferty ze-
wnętrznych firm i dostępności sal; 

• kolizja zajęć terapeutycznych i grafiku obiadów - sytuacje takie należy zgłosić do nauczy-
ciela prowadzącego terapię; 

• kolizja zajęć dodatkowych dla uzdolnionych uczniów i podstawowego planu lekcji - sytu-
acje takie należy zgłosić do nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe; 

• lekcje WF w klasach 1-3 - realizowane są przez wychowawców nauczania początkowego;  
• Święto Dyni - impreza ta organizowana jest przez nauczycieli jęz. angielskiego i wpisuje się 

w program nauczania tego języka oraz przekazywania wiedzy o kulturze anglo-saskiej; ro-
dzice odnieśli się pozytywnie do idei organizacji prelekcji na temat innych krajów i kultur.  

• konkursy szkolne - RR przekaże za pośrednictwem Dyrekcji propozycje trybu organizacji 
wpłat za udział uczniów w konkursach, jak i trybu rozpatrywania wniosków nauczycieli o   
sfinansowanie przez RR nagród dla uczniów za wyniki w konkursach;  

• szafki na korytarzach dla klas 5b i 5d - szafki zostaną zakupione jeżeli brak ich w zasobach 
szkoły; 

• budowa nowego skrzydła, termin oddania do nowej użytku stołówki, przebudowa parkingu,  
krawężników i podjazdów, progów zwalniających wokół szkoły - za wspomniane inwesty-
cje odpowiedziana jest Dzielnica jako inwestor, szkoła nie ma na nie wpływu; grafik wyda-
wania posiłków w nowej stołówce zostanie opublikowany po przekazaniu szkole stołówki 
do użytkowania; przebudowa parkingu została zaplanowana w ramach przebudowy ul. Sej-
mu Czteroletniego, jednak obecnie nie wiadomo, kiedy zostanie zrealizowana ta inwestycja;  

• kontrola dostępu w nowym skrzydle szkoły - system zostanie zainstalowany w terminie 
późniejszym w ramach inwestycji Dzielnicy; wtedy też dystrybuowane będą karty dostępu; 

Ad.6. Informacja o sytuacji w klasie 1A 
Po spotkaniu rodziców uczniów klasy 1A z członkami Prezydium RR, które odbyło się w dniu 
12.10.2018r., dokonana została zmiana reprezentanta tej klasy w RR. Za niewłaściwą uznano  
bezpośrednią interwencję rodziców do Dyrekcji bez próby wcześniejszego rozwiązania problemu w 
porozumieniu z wychowawcą klasy. Przewodniczący RR zapewnił, że RR będzie monitorować 
sytuację w tej klasie i wspierać rodziców w rozmowach z Dyrekcją.  
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Ad.7. Preliminarz RR na rok szkolny 2018/2019 
Przewodniczący RR przedstawił projekt preliminarza RR na bieżący rok szkolny.  
W odniesieniu do planowanych przychodów, tak jak w roku poprzednim rekomendowana jest 
składka roczna w wysokości 100 zł/ucznia przy zakładanym poziomie wpłat 50%. Na podstawie 
doświadczeń z ubiegłych lat przewidywane są także wpływy ze zbiórek w trakcie pikników i 
kiermaszy.  
Główne pozycje planowanych kosztów to dofinansowanie organizacji imprez szkolnych (pikników, 
kiermaszy, zabaw itp.), zakup nagród dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach, 
dofinansowanie organizacji warsztatów, szkoleń dla uczniów i rodziców.  
Zaplanowane zostały także środki na ewentualne dofinansowanie infrastruktury szkolnej, jednak ze 
względu na dobre wyposażenie szkoły i brak istotnych potrzeb w tym zakresie nie powinny to być 
ostatecznie znaczne kwoty i raczej sprowadzą się do zakupu kart dostępu.  
Preliminarz przewiduje także wydatki na cele charytatywne ponieważ w ubiegłym roku zebrane 
zostały w trakcie pikniku na cel środki. Regulacje RR przewidują także możliwość wsparcia 
finansowego indywidualnych uczniów po rozpatrzeniu stosownych wniosków o dopłaty. 
RR zarezerwowała także środki na wsparcie działalności szkolnych samorządów uczniowskich.  
Jak co roku RR finansuje także zakup jednorazowych szczoteczek do fluoryzacji w celu wsparcia 
tej akcji i jej większej skuteczności oraz zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych.  
Inne planowane wydatki obejmują m.in. koszty wydruków, transportu, zakupu upominków w 
związku z imprezami szkolnymi.  

Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia Preliminarza Rady Rodziców SP358 
na rok szkolny 2018/2019. Uchwała podjęta została przy obecnych 47 na 52 członków Rady Rodzi-
ców.  

Anna Wawrzeniecka         Robert Cieślik 
Sekretarz RR         Przewodniczący RR 

Planowane wydatki: w zł
Organizacja Imprez Szkolnych 25 000
Nagrody za wyniki w nauce/ Konkursy szkolne 23 000
Dofinansowanie organizacji warsztatów i szkoleń 12 000
Dofinansowanie Infrastruktury Szkolnej 10 000
Działania Charytatywne 8 084
Dopłaty na indywidualne cele edukacyjno-kulturalne 6 000
Wsparcie Samorządu Szkolnego 3 000
Wsparcie Małego Samorządu 3 000
Dofinansowanie zakupu środków higienicznych 2 500
Koszt prowadzenia rachunku bankowego RR 240
Inne 18 323
Razem 111 147

Szacowane wpływy:
Bilans otwarcia 31 147
Wpłaty na Radę Rodziców (szacunek na poziomie 50%) 65 000
Wpływy z zbiórek w trakcjie akcji i imprez szkolnych 15 000
Razem 111 147
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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 -

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 tak

3a Tomasz Pohorecki tak

3b Robert Cieślik tak

3c Katarzyna Marciniak tak

3d Anna Guziur -

3e Anna Stankiewicz tak

3f Michał Słomski tak

3g Krzysztof Sikorski tak

3h Piotr Hełmecki tak

4a Iwona Błaszczuk tak

4b Karolina Skorupska tak

4c Tadeusz Szumlicz tak
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4d Izabela Bilska tak

4e Iwona Pierścieniewska -

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 -

7b Jadwiga Romańska - Kwinta tak

7c Ewa Pomarańska tak

8a Katarzyna Strzemińska tak

8b Katarzyna Włodarczyk tak

8c Edyta Uzarska tak

Lista obecności

Klasa Imię i Nazwisko Reprezentanta Klasy Obecność
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