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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RR SP358 w dniu 04 grudnia 2018 r.  

Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący RR SP358 Robert Cieślik. Na zebraniu obecni byli 
reprezentanci 35 na 52 klasy. Po sporządzeniu listy obecności stwierdzono quorum. 

W zebraniu uczestniczyła również Dyrekcja SP358: Panie M.Wiącek, A.Herc-Próchniak, 
J.Malinowska, E.Bodzento, E.Kwiatkowska oraz reprezentacja Samorządu Szkolnego. 

Agenda:  

1. Zgody na przetwarzanie danych osobowych członków RR przez Prezydenta m.st. 
Warszawy 

2. Kalendarz działań Samorządu Szkolnego w roku 2018/2019 
3. Komunikacja rodzice-nauczyciele; wykorzystanie Librus 
4. Organizacja kiermaszu świątecznego 
5. Inicjatywy wolontariatu i akcje charytatywne 
6. Kradzieże hulajnóg i innych rzeczy uczniów 
7. Przemoc wśród uczniów 
8. Smog  
9. Boisko szkolne 
10. Strefy ograniczonego dostępu na terenie szkoły 
11. Parking, łącznik, podjazdy pod nowe skrzydło 
12. Obiady - wielkość i jakość porcji 
13. Nowe inwestycje na terenie szkoły 
14. Współpraca z ZHR 
15. Sposób wystawiania ocen 
16. Kumulacja kartkówek, klasówek, zbyt mała liczba ocen 
17. Wpłaty na konto RR - stan i metody zachęcenia rodziców 

Ad. Zgody na przetwarzanie danych osobowych członków RR przez Prezydenta m.st. 
Warszawy 
W związku z koniecznością dostosowania do przepisów RODO, członkowie RR otrzymali 
Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i druki zgód na przetwarzanie danych 
osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w związku z zgody rodzica należącego do Rady 
Rodziców Szkoły na przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją uroczystości oraz 
innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i uroczystości organizowanych w trakcie roku 
szkolnego 2018/2019 przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.  
Obecni członkowie RR podpisali stosowne zgody. Do pozostałych przekazana zostanie informacja 
o trybie dopełnienia formalności w tym zakresie.  

Ad. Kalendarz działań Samorządu Szkolnego w roku 2018/2019 
Reprezentanci Samorządu przedstawili wydarzenia planowane na obecny rok szkolny: 
• Światowy Dzień Pluszowego Misia 
• Andrzejki - Wróżby za złotówki 
• Mikołajki - czerwony dzień, czekoladowe mikołaje dla każdego dziecka  
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• Kiermasz bożonarodzeniowy 
• Wyprzedaż garażowa I 
• Walentynki - różowy dzień, poczta walentynkowa, sprzedaż kart walentynkowych 
• Dzień wiosny, Konkurs tańca 
• Wyprzedaż garażowa II 
• Bieg Konstytucji 3 maja 
• Wspólne śniadanie na boisku szkolnym 
• Pożegnanie klas 8 - pamiątkowe albumy, zdjęcia, bal 
• Skrzynka problemów  
• Zakończenie roku szkolnego 

RR wyraziła uznanie dla tak ambitnego planu działań Samorządu i zadeklarowała, że udzieli 
Samorządowi niezbędnego wsparcia finansowego. W tym celu konieczny jest stosowny wniosek do 
RR za pośrednictwem opiekuna Samorządu Pani A.Majchrzak.  
Akcje Samorządu powinny być zapowiadane kilkakrotnie z odpowiednim wyprzedzeniem, aby jak 
najwięcej dzieci mogło w nich uczestniczyć. Organizowane wydarzenia powinny obejmować także 
najmłodsze klasy i zerówki.  
Na koncie RR zarezerwowane są dla Samorządu zebrane w ubiegłym roku środki przeznaczone na 
zakup farby tablicowej.  

Ad. Komunikacja rodzice-nauczyciele; wykorzystanie Librus 
Dyrekcja przypomniała, że zgodnie z aktualnym regulaminem Librus służy głównie jako dziennik 
elektroniczny i komunikator. Nie oznacza to jednak braku możliwości komunikacji i wymiany 
opinii pomiędzy nauczycielami i rodzicami. Komunikacja ta powinna jednak mieć określoną formę 
i uwzględniać czas, którego potrzebować mogą strony na udzielenie odpowiedzi. W przypadku 
długotrwałego braku odpowiedzi na kierowaną do danego nauczyciela korespondencję, sugerowana 
jest rozmowa z wychowawcą klasy.  

W związku ze znaczną liczbą różnych komunikatów i wiadomości kierowanych do wszystkich 
rodziców poprzez Librus, ustalono, że będą one selekcjonowane wg klas lub grup klas, według 
tematów, które ich dotyczą.  

Ad. Organizacja kiermaszu świątecznego 
Kiermasz odbędzie się w dniu 11.12.2018 tj. w najbliższy we wtorek, w godzinach 17-20. Osoby 
odpowiedzialne za organizację to Pani E.Kwiatkowska (szkoła), Pani K.Jachacy - Turecka, Pani 
E.Bliska  (RR) oraz członkowie Samorządu szkolnego i uczniowie klas 7-8.  
Rodzice proszeni są o pomoc w dekoracji i sprzątaniu sali oraz przygotowaniu oraz sprzątnięciu 
kawiarenki. Osoby chętne powinny zgłosić się do swoich wychowawców.  
Klasy 1-6 wystawiają swoje stoiska z przygotowanymi ozdobami świątecznymi. Klasy 7-8 
pomagają w organizacji kiermaszu.  
Ustalono, że środki zebrane w czasie kiermaszu zostaną przeznaczone na sfinansowanie organizacji 
balu karnawałowego dla uczniów szkoły, który zostanie zorganizowany w 3 turach w dniu 
14.02.2019. Dla klas 0-4 zorganizowane zostaną bale z animacją, dla klas 5-8 dyskoteka. Za 
koordynację współpracy RR z Samorządem w tej kwestii odpowiedzialne są J.Konieczna (klasy 
młodsze) i E.Uzarska (klasy starsze).  

Ad. Inicjatywy wolontariatu i akcje charytatywne 
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Grupa szkolnego Wolontariatu zorganizowała akcję sprzątania grobów na wilanowskim cmentarzu 
w związku z Dniem Wszystkich Świętych. RR wsparła finansowo tę akcję.  
W najbliższym czasie planowane są następujące akcje charytatywne: Słoiki z Wilanowa (09.12 w 
sąsiednim przedszkolu), Choinka Marzeń (przygotowanie paczek przez poszczególne klasy dla 
wybranych osób do 14.12), Warsztaty świąteczne i kiermasz (w klasach trwa przygotowywanie 
ozdób świątecznych na lekcjach plastyki, kiermasz zaplanowany jest na 11.12.2018). 

Ad. Kradzieże hulajnóg i innych rzeczy uczniów 
W związku z tym, że w ostatnim okresie zdarzały się często przypadki zaginięcia hulajnóg 
pozostawionych pod szkołą, zorganizowany został specjalny apel, w czasie którego uświadomiono 
dzieciom niedopuszczalność i potencjalne konsekwencje prawne przywłaszczania sobie cudzych 
rzeczy. Dzieci zobowiązane zostały także do oznakowania swoich hulajnóg, rowerów i ich 
odpowiedniego zabezpieczania. W działania te zaangażowany został także Samorząd Szkolny.  
W związku z tym, że na terenie szkoły giną różne rzeczy uczniów, RR zaapelowała o organizację 
spotkań, pogadanek z Policją, Strażą Miejską na temat odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży. 
Jednocześnie zgodnie przyznano, że dzieci nie powinny przynosić do szkoły rzeczy o dużej 
wartości (emocjonalnej, finansowej), a jeżeli to robią to są za nie odpowiedzialne. Nie jest rolą 
nauczycieli pilnowanie rzeczy prywatnych uczniów.  

Ad. Przypadki przemocy wśród uczniów 
Ponieważ w szkole zdarzyły się przypadki przemocy starszych uczniów wobec młodszych, zostały 
wobec osób winnych podjęte odpowiednie działania wychowawcze.  

W przypadku utrzymujących się problemów wychowawczych szkoła podejmuje różne działania, 
począwszy od rozmów z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem, w obecności rodziców, aż do 
wniosków do sądu o wgląd w sytuację rodzinną czy o założenie tzw. Niebieskiej Karty.  

Należy mieć na uwadze, że w szkole, w której jest ponad 1200 uczniów, jest 52 dzieci z 
orzeczeniami, 100 dzieci z opiniami, stosunkowo dużo dzieci, w przypadku których identyfikowane 
jest tzw. niedostosowanie. Z tego powodu nie da się uniknąć pewnych problemów, konfliktów i 
trzeba umiejętnie reagować, gdy się one pojawią. Dyrekcja zaapelowała, aby dyskusja w klasach 
skupiała się na identyfikacji problemu wychowawczego, a nie na piętnowaniu konkretnych 
uczniów.  
Rodzice zaapelowali z kolei o właściwą reakcję na problemy wychowawcze ze strony nauczycieli 
tj. o niestosowanie zbiorowej odpowiedzialności np. tzw. karnych kartkówek.  

Ad. Smog  
Ponieważ w gronie RR odbyła się dosyć żywa dyskusja nt. sposobu zabezpieczenia uczniów szkoły 
przed smogiem, ustalono, że w budynku szkoły zainstalowana jest wentylacja mechaniczna i na ten 
moment nie jest przewidziana inwestycja Dzielnicy polegająca na wyposażeniu szkoły w 
oczyszczacze powietrza. Zakup oczyszczaczy do wszystkich klas przez RR przekracza budżet RR 
(koszt urządzenia ok. 1,5 tys zł, min. 35 sal lekcyjnych  w szkole).  
Dyrekcja szkoły nie ma za to zastrzeżeń, co do możliwości zakupu przez rodziców oczyszczaczy 
powietrza na potrzeby poszczególnych klas i uzgodnienia sposobu ich użytkowania z 
wychowawcami.  
W czasie dyskusji zwrócono uwagę na stosunkowo małą wydajność dostępnych urządzeń oraz na 
problem z ich przenoszeniem w przypadku przemieszczania się klas w czasie lekcji.  
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Ad. Boisko szkolne 
Boisko zostało rekultywowane w ramach urządzania terenów zielonych w czasie budowy nowego 
skrzydła szkoły. Obecnie wymaga naprawy w nieznacznym zakresie (wymiana kawałków murawy 
przy bramkach). Ze względu na intensywne użytkowanie trzeba się jednak liczyć z jego szybkim 
niszczeniem w sezonie i warto podjąć z władzami Dzielnicy dyskusję na temat zmiany nawierzchni 
na sztuczną, bardziej wytrzymałą. W tej kwestii istotne są jednak koszty (min. 100-200 tys zł) i 
wymogi dotyczące powierzchni biologicznie czynnej na działce szkoły.  
Władze miasta planują inwestycje związane z instalacją zadaszeń nad miejskimi boiskami, co 
dotyczyć może pobliskiego Orlika.  

Ad. Strefy ograniczonego dostępu na terenie szkoły, zmiana sal lekcyjnych dla wybranych 
klas 
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły, jak również zapewnienie czystości 
szkoły w okresie zimowym, sukcesywnie realizowany będzie plan ograniczenia dostępu osób 
dorosłych, postronnych do szkoły (karty dostępu w nowym skrzydle, strefy wstępu dla rodziców, 
zamknięcie trybun w czasie popołudniowych zajęć dodatkowych, udostępnienie łącznika jedynie 
dla uczniów i nauczycieli).  
W efekcie realizowanych zmian konieczna była m.in. zmiana sal lekcyjnych dla klas 2h i 2i 
(dotychczasowa sala została przeznaczona na salę świetlicową, którą łatwiej można wydzielić w 
ramach stref dostępu dla rodziców). Rodzice klasy 2h zgłosili zastrzeżenia co do warunków nauki 
w przydzielonej sali oraz braku wcześniejszej informacji nt. planowanej zmiany. Stanowisko to nie 
znalazło poparcia w klasie 2i.  
Zdaniem Dyrekcji obecna sala spełnia wymogi Sanepid w zakresie powierzchni, oświetlenia. 
Znajduje się w cichszej części szkoły i ma bezpośredni dostęp do sali gimnastycznej. Zmienione 
zostało ustawienie ławek i usytuowanie tablicy interaktywnej żeby lepiej dopasować ją do 
aktualnych potrzeb. Dzieci są zadowolone z nowej sali lekcyjnej. Na obecnym etapie (okres 
rękojmi budynku) brak możliwości budowy dodatkowych drzwi w celu pozostawienia klas w 
dotychczasowej sali, stąd rozwiązania polegające na zmianie przeznaczenia sal.  
W efekcie przeprowadzonej dyskusji ustalono, że rodzice klasy 2h zostaną poinformowani o opinii 
nt. przydzielonej klasy i powodach dokonanych zmian.  
RR zaapelowała, aby w przyszłości tego typu zmiany były dzieciom i rodzicom komunikowane z 
odpowiednim wyprzedzeniem i uzasadnieniem, żeby uniknąć niepotrzebnych konfliktów i 
nieporozumień.  

Przy okazji poruszony został również problem zasad korzystania z biblioteki. W celu ochrony 
księgozbioru ograniczona jest możliwość swobodnego przeglądania przez uczniów całych zasobów 
biblioteki. Pewne zasoby są do dyspozycji wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarza. w bibliotece 
jest wygospodarowany kącik, gdzie dzieci mogą swobodnie korzystać z lektur podręcznych. 

Ad. Parking, łącznik, podjazdy pod nowe skrzydło 
W związku z problemami z dojazdem i parkowaniem pod nowym skrzydłem szkoły od ul. 
Worobczuka, Dyrekcja przypomniała, że planowana jest przez Dzielnicę przebudowa tej ulicy, jak 
również budowa ronda pod szkołą od ul. Ledóchowskiej. Inwestycje te przewidują budowy 
podjazdów, z których korzystać mogliby rodzice podwożący dzieci do szkoły (zatoczki „kiss and 
go”). Do czasu realizacji tych inwestycji, w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających 
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chodnikami do szkoły, wskazane jest zwrócenie się z wnioskiem do Dzielnicy o instalację słupków 
na krawędzi chodnika.  
Trwają odbiory łącznika przez PINB. Po ich zakończeniu zostanie on udostępniony wyłącznie 
dzieciom i nauczycielom (patrz - uzasadnienie powyżej).  

Ad. Obiady - wielkość i jakość porcji 
W opinii niektórych starszych uczniów porcje 2-go dania są zbyt zbyt małe, a nie ma możliwości 
wzięcia dokładki. Niezbyt smaczne są również warzywa, a kasze bywają rozgotowane.  
Z obserwacji nauczycieli wynika, że dzieci częściej wybierają samo drugie danie, a nie chcą jeść 
zup. Sałatki są obecnie serwowane na bufecie do wyboru więc dzieci mogą w jakimś stopniu same 
komponować posiłek.  
Problem zostanie skonsultowany z uczniami żeby lepiej rozpoznać ich potrzeby. Potem będzie 
możliwa dyskusja nt ewentualnych zmian w sposobie wydawania posiłków, albo zwiększenia 
porcji.  
Po oddaniu do użytku łącznika klasy 3 przejdą do nowej stołówki.  

Ad. Nowe inwestycje na terenie szkoły 
Według informacji przekazanych przez Dyrekcję sukcesywnie instalowane jest następujące 
wyposażenie szkoły: 
- poidełka w nowym skrzydle plus w pobliżu sali gimnastycznej, 
- tablice interaktywne w kolejnych salach starego i nowego budynku, 
- szafki na książki. 
W planach są także nasadzenia zieleni na wiosnę.  
RR zwróciła się o postawienie dodatkowych siedzisk na korytarzach przy salach lekcyjnych 
wykorzystywanych przez starsze klasy.  

Ad. Współpraca z ZHR 
Dyrekcja poinformowała o propozycji rozpoczęcia działalności na terenie szkoły przez hufiec ZHR 
i prezentacji informacji na ten temat w poszczególnych klasach. RR pozytywnie odniosła się do tej 
inicjatywy. Ze względu na brak quorum, stosowne głosowanie zostanie przeprowadzone w trybie 
elektronicznym.  

Ad. Sposób wystawiania ocen 
Zgodnie z poleceniem Dyrekcji nauczyciele zobowiązani są do wystawiania ocen „całkowitych” 
bez używania oznaczania „+, -, =„, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.  
Powyższe nie oznacza braku możliwości punktowania osiągnięć/zaangażowania ucznia przy użyciu 
„ocen” cząstkowych „+, -„, które docelowo zmienione zostaną na ocenę standardową.  

Kumulacja kartkówek, klasówek, zbyt mała liczba ocen 
Ponieważ zbliża się okres wystawiania propozycji ocen półrocznych, RR zwróciła uwagę, że 
pomimo zapisów statutu szkoły, wskazującym na wymóg wystawienia min. 3 ocen w półroczu, w 
przypadku niektórych przedmiotów brak ocen albo wystawiona jest zaledwie jedna.  
Powoduje to w konsekwencji zwiększenie pod koniec półrocza liczby klasówek i kartkówek i ich 
kumulację i znaczne obciążenie uczniów nauką. Nie pozwala także na obiektywną ocenę ucznia z 
uwagi na uzależnienie oceny półrocznej od małej liczby ocen składowych.  
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RR zaapelowała o zwiększenie liczby ocen wystawianych równomiernie w trakcie całego półrocza, 
nie tylko z klasówek czy kartkówek, ale także za bieżącą aktywność na lekcji czy dodatkowe prace, 
projekty wykonywane w domu.  

Wpłaty na konto RR - stan i metody zachęcenia rodziców 
Skarbnik RR poinformowała o rozesłaniu do członków RR aktualnej informacji o poziomie wpłat 
wg klas. Sytuacja uległa poprawie, jednak nadal są klasy, w których odnotowano zaledwie kilka 
wpłat (klasy: 0a, 2g, 2e, 2k,  4b, 5b, 6c, 7b, 8a, 8b). 
Najsłabiej z wpłatami wypadają klasy z roczników: 8,7, 0, średni poziom wpłat dotyczy rocznika 
klas 2-gich. 
Należy bardzo mocno pogratulować klasom pierwszym, których mobilizacja stawia je w czołówce 
szkoły - aż 5 klas z tego rocznika wpłaciło po ponad 1 tys zł.  
Wiele innych klas jest bliskie 1 tys. W rankingu nadal prowadzi 3f, tuż za nią 6d, 3 miejsce dla 3d. 
  
Ponieważ nadal niektórzy rodzice zgłaszają brak wiedzy albo wątpliwości, co do sposobu 
wydatkowania środków przekazywanych na konto RR, należy przypomnieć, że szczegółowe 
informacje nt. wydatków ze środków zebranych w ubiegłym roku zawiera tabela z wykazem 
decyzji prezydium i całej RR, która stanowi załącznik do sprawozdania RR opublikowanego na 
stronę www szkoły w zakładce Rodzice.  
Przewodniczący RR prezentując sprawozdanie na pierwszym zebraniu w tym roku szkolnym 
zwrócił uwagę, że klasy młodsze głównie korzystają z nagród w konkursach szkolnych, zaś klasy 
starsze - z nagród na zakończenie roku. Konkursy dla klas starszych to głównie konkursy 
kuratoryjne lub ogólnopolskie, za które rodzice płacą indywidualnie. Oprócz tego środki wydawane 
są na współfinansowanie imprez szkolnych (kiermasz, bal, piknik) lub wsparcie działań Samorządu 
szkolnego. W tym roku struktura wydatków kształtuje się podobnie.  
Ze względu na to, że szkoła jest nowa i bardzo dobrze wyposażona, nie ma obecnie potrzeby 
znacznego wspierania finansowego szkoły przez rodziców w tym zakresie, co często przecież 
zdarza się w innych szkołach, nawet na terenie Warszawy. Jedyny większy wydatek na 
wyposażenie, sfinansowany przez rodziców naszej szkoły, dotyczył w ubiegłym roku zakupu 
sztandaru i miał wymiar symboliczny i jednorazowy. 

W obliczu różnych świadczeń publicznych przysługujących obecnie rodzicom (tj. 500+, 300+), 
rekomendowana w tym roku składka na poziomie 100zł, nie wydaje się wygórowana, bo 
odpowiada zaledwie kilku kawom zakupionym w sieciowych kawiarniach, a zgromadzone środki 
nie są przecież wydawane na potrzeby rodziców wchodzących w skład RR, a na cele służące 
naszym dzieciom, uczniom szkoły. 
RR zdecydowała się opracować i opublikować na terenie szkoły stosowne plakaty, zachęcające do 
wsparcia działań na rzecz szkoły i wpłat na konto RR.  

Aktualna informacja o poziomie wpłat wg klas: 
Etykiety wierszy Suma z wplata

8
100

0a
260

0b
750
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1a
550

1b
1 150

1c
450

1d
700

1e
1 060

1f
1 150

1g
850

1h
650

1i
1 050

1j
1 400

1k
900

2a
750

2b
950

2c
550

2d
700

2e
50

2f
700

2g
270

2H
450

2i
350

2J
900

2k
200

3a
1 000

3b
700

3c
900

3d
1 750

3e
600

3f
1 900

3g
560

3h
850

4a
600
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Anna Wawrzeniecka         Robert Cieślik 
Sekretarz RR         Przewodniczący RR 

4b
150

4c
500

4d
500

4e
600

4f
1 210

5a
450

5b
250

5c
1 050

5d
640

6a
900

6b
860

6c
100

6d
1 850

7a
400

7b
100

7c
560

8a
250

8b
150

8c
768

(puste)
600

Suma 
końcowa

37 638
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Lista obecności

Klasa Imię i Nazwisko Reprezentanta Klasy Obecność

0a Katarzyna Rokicka tak

0b Łukasz Karwacki tak

1a Filip Krasiński tak

1b Dominika Gazda tak

1c Andrzej Wrzesień tak

1d Dariusz Wółkiewicz

1e Justyna Konieczna tak

1f Monika Starzyńska tak

1g Katarzyna Rucka-Skowyra tak

1h Agata Szonowska-Rygol tak

1i Jolanta Smuga- Małysko

1j Agnieszka Zmysłowska tak

1k Konrad Młyniec

2a Artur Obmiński tak

2b Agnieszka Wilk-Ilewicz tak

2c Iga Kopek tak

2d Agnieszka Sumera – Adamowicz tak

2e Monika Nakoneczny

2f Hubert Żdanuk

2g Aleksandra Wall

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

3g Krzysztof Sikorski tak

3h Piotr Hełmecki tak

4a Iwona Błaszczuk

4b Karolina Skorupska

4c Tadeusz Szumlicz
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4d Izabela Bilska

4e Iwona Pierścieniewska tak

4f Maciej Wilewski tak

5a Iwona Stolarczyk tak

5b Urszula Koneczna

5c Anna Wawrzeniecka tak

5d Bożena Pietrowcew tak

6a Artur Bar

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

8a Katarzyna Strzemińska tak

8b Katarzyna Włodarczyk

8c Edyta Uzarska tak

Lista obecności

Klasa Imię i Nazwisko Reprezentanta Klasy Obecność
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