
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 358 
radarodzicowsp358@gmail.com 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RR SP358 w dniu 20 czerwca 2018 r.  

Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący RR SP358 Robert Cieślik. 

W zebraniu uczestniczyła również Pani Dyrektor Monika Wiącek z zastępcami.  

Na zebraniu obecni byli reprezentanci 26 na 41 klas. Po sporządzeniu listy obecności stwierdzono 
quorum. 

Agenda:  
1. Frekwencja reprezentantów klas na zebraniach RR w mijającym roku szkolnym 
2. Stan środków RR i poziom wpłat na rzecz RR 
3. Zmiany kadrowe w gronie pedagogicznym 
4. Stan rozbudowy szkoły 
5. Bezpieczeństwo wokół szkoły 
6. Zestaw podręczników szkolnych 
7. Podsumowanie roku szkolnego i nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 
8. Podsumowanie pikniku szkolnego 
9. Karty dostępu do szkoły 
10.Mierniki hałasu 
11.Stan boisk szkolnych 
12.Zdjęcia klasowe 
13.Egzamin na kartę rowerową 
14.Próbna ewakuacja  
15.Projekt dla szkoły w ramach budżetu partycypacyjnego 
16.Organizacja zakończenia roku szkolnego 

Ad. Frekwencja reprezentantów Rad Klasowych na zebraniach RR w mijającym roku 
szkolnym 

Do członków RR została rozesłana tabela podsumowująca udział w kolejnych 8 zebraniach RR w 
ciągu roku szkolnego; duża liczba reprezentantów rad klasowych uczestniczyła w większości 
zebrań choć niektóre klasy nie były reprezentowane na żadnym zebraniu lub na zaledwie na jednym 
w ciągu całego roku. Bardzo ważne jest także faktyczne aktywne zaangażowanie rodziców w 
działalność RR i życie szkoły.  
Cały czas kluczową kwestią jest także bieżące przekazywanie rodzicom przez reprezentantów rad 
klasowych informacji omawianych na zebraniach; w tym celu systematycznie przygotowywane są 
sprawozdania z zebrań, które publikowane są na stronie www szkoły. Brak takich informacji 
przekłada się negatywnie na opinię o RR, stan wpłat.  

Ad. Stan środków RR i poziom wpłat na rzecz RR 
Aktualny stan rachunku RR to 34 tys zł. Po uwzględnieniu wydatków na zakończenie roku 
(nagrody i upominki) pozostanie ok 28 tys zł. Rozesłane zostanie zestawienie wpłat w podziale na 
klasy. Finanse RR jak co roku zostaną poddane ocenie przez Komisję Rewizyjną.  
Planowane są znaczne wydatki na nagrody dla uczniów w związku z czym niezbędne są działania 
zachęcające rodziców do wpłat na rzecz RR.  
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Ad. Zmiany kadrowe w gronie pedagogicznym 
Grupa nauczycieli (8 osób, co stanowi ok. 6% kadry) zadecydowała o zakończeniu pracy w naszej 
szkole bądź z powodów osobistych bądź z powodu braku woli dalszej pracy w tym środowisku 
m.in. z uwagi na negatywne nastawienie rodziców uczniów.  
Dyrekcja szkoły ponownie zaapelowała o rozwiązywanie konfliktów w pierwszej kolejności na 
forum klasy zanim zostana one eskalowane na poziom dyrekcji szkoły czy kuratorium.  
Bardzo cenna w tych okolicznościach jest pozytywna informacja zwrotna w stosunku do 
nauczycieli.  

Ad. Stan rozbudowy szkoły 
Przed zakończeniem bieżącego roku budowa jest na etapie stanu surowego otwartego.  
W połowie lipca planowane jest rozpoczęcie prac nad planem lekcji. Jeżeli nowa cześć budynku nie 
zostanie oddana do użytku do września, szkoła będzie musiała przygotować 2 warianty planu lekcji 
aby zapewnić funkcjonowanie w okresie gdy nie będzie jeszcze można użytkować nowego 
skrzydła.  
Przewidywanych jest ok. 10 nowych klas pierwszych i nowe klasy starsze. Podejmowane będą 
starania aby liczba uczniów w klasie nie przekroczyła 30.  
Na wypadek przedłużenia się budowy planowana jest organizacja zajęć poza szkołą np. 
Dzielnicowe Centrum Kultury.  

Ad. Bezpieczeństwo wokół szkoły 
W ostatnich dniach doszło do kolejnego wypadku w okolicach Ronda Sapiehy, tym razem z 
udziałem ucznia szkoły. Niezbędne jest ponowne wystąpienie do Dzielnicy w sprawie 
bezpieczeństwa w tym rejonie np. instalacji w rejonie ronda spowalniaczy.  

Ad. Zestaw podręczników szkolnych na nowy rok szkolny 
Dyrekcja szkoły poinformowała, że nauczyciele przedmiotów dokonali oceny oferty podręczników 
szkolnych i rekomendują wybór podręczników wydawnictwa Nowa Era.  

Rada podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej opinii na temat rekomendowanej oferty na podręczniki 
szkolne. Uchwała podjęta została przy 29 głosach Za, 0 głosów Przeciw, 0 głosów wstrzymujących 
się.  

W odniesieniu do treści podręczników Dyrekcja podkreśliła, że podręczniki są narzędziem do 
realizacji podstawy programowej i nie muszą być przerobione w całości; zakres realizacji pozostaje 
w gestii nauczyciela. Niezrealizowane elementy podstawy programowej muszą być wskazane przez 
nauczyciela w rocznym podsumowaniu. 

Ad. Podsumowanie roku szkolnego i nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 
Testy kompetencyjne pokazały bardzo doby wynik dla klas 4 i 5. Podsumowanie wyników testów 
zostanie zaprezentowane po wakacjach.  
Na zakończenie roku planowane jest wyróżnienie aż 50% uczniów z klas starszych (tzw 
świadectwa z czerwonym paskiem). W związku z tak dobrymi wynikami planowane jest 
podniesienie wymogów na zaliczenie do poziomu 70%.  
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Rada podjęła uchwałę w sprawie wydatkowania kwoty 4 500 zł na zakup nagród dla uczniów za 
wyniki w nauce i w konkursach. Uchwała podjęta została przy 29 głosach Za, 0 głosów Przeciw, 0 
głosów wstrzymujących się.  

Ad. Podsumowanie pikniku szkolnego 
Tegoroczny piknik szkolny należy uznać za udany. W ramach licytacji uzyskano wpływy na 
poziomie 7 tys zł, a ze sprzedaży produktów 5,9 tys zł.  
Zebrane środki zgodnie z przeważającą opinią członków RR miały zostać przeznaczone na cele 
charytatywne. Konkretny cel ustalony zostanie w porozumieniu z Dyrekcją SP na ul. Wiertniczej, 
której uczniowie ucierpieli w wypadku oraz z osobami organizującymi zbiórkę na rzecz chorej na 
raka p. Agnieszki - nauczycielki z sąsiedniego przedszkola.  
W kwestii organizacji tego typu pikników w kolejnych latach ustalono, że wskazane jest 
zaangażowanie starszych dzieci i promowanie zaangażowania poprzez pochwały i dobre oceny z 
zachowania.  
Nadal niezbędne jest zaangażowanie ze strony rodziców. W tym zakresie wskazany jest podział 
zadań na klasy i powołanie komitetu organizacyjnego.  

Ad. Karty dostępu do szkoły 
Planowany jest zakup dodatkowej partii kart. Środki za wydanie dodatkowych kart zasilają konto 
RR.  

Ad. Mierniki hałasu 
W związku ze zgłoszoną propozycją zakupu mierników hałasu ze środków RR  i ich instalacji na 
korytarzach szkolnych, przeprowadzono dyskusję w tym zakresie. Zdania były podzielone. 
Ustalono, że do RR powróci do dyskusji na początku nowego roku szkolnego.  

Ad. Stan boisk szkolnych 
Zwrócono uwagę na bardzo zły stan boisk szkolnych. Niezbędne jest nawiezienie nowej ziemi, 
zasianie trawy, uzupełnienie piasku w piaskownicach oraz instalacja dodatkowych, funkcjonalnych 
stojaków na rowery.  

Ad. Zdjęcia klasowe 
Zdjęcia zostały wykonane jednak wykonawca poinformował o awarii dysku. Brak konkretnych 
informacji o terminie usunięcia usterki dostarczenia zdjęć.  

Ad. Egzamin na kartę rowerową 
W szkole, dzięki zaangażowaniu nauczycieli p. Czeczko i p. Błażejczyka został przeprowadzony 
egzamin na kartę rowerową.  

Ad. Próbna ewakuacja  
W szkole została przeprowadzona próbna ewakuacja - przebiegła prawidłowo.  

Ad. Projekt dla szkoły w ramach budżetu partycypacyjnego 
Przewodniczący RR poinformował o złożonym przez jednego z rodziców projekcie w ramach 
budżetu partycypacyjnego dotyczącym organizacji w szkole zajęć judo. Zachęcił do wsparcia 
projektu w trakcie głosowania.  
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Ad. Organizacja zakończenia roku szkolnego 
W związku z planowaną uroczystością członkowie RR zadecydowali o podziale zadań przy zakupie 
tradycyjnych upominków dla dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników szkoły. Decyzja o 
sfinansowaniu zakupów pozostaje w kompetencjach Prezydium RR.  

Lista obecności: 

Anna Wawrzeniecka         Robert Cieślik 
Sekretarz RR         Przewodniczący RR

(4

KLASA IMIĘ I NAZWISKO 20.06.2018
0a Jakub Gmurczyk
0b Wiktor Ogłoziński
1a Joanna Kowalik
1b Agnieszka Wilk-Ilewicz tak
1c Elżbieta Fagasińska
1d Agnieszka Sumera-Adamowicz
1e Karolina Wronowska
1f Hubert Zdanuk tak
1g Katarzyna Siewruk tak
1h Małgorzata Marjańska tak
1i Katarzyna Milczarek tak
1j Ewelina Baka tak
1k Robert Kazubek
2a Marta Gawrysz tak
2b Robert Cieślik tak
2c Katarzyna Marciniak tak
2d Katarzyna Kotłowska-Wójcik
2e Anna Stankiewicz tak
2f Anna Leśniewska tak
2g Izabela Stegnerska tak/zastępstwo
2h Piotr Hełmecki tak
3a Iwona Błaszczuk tak
3b Joanna Soproniuk tak
3c Tadeusz Szumlicz tak
3d Izabela Bilska tak
3e Iwona Pierścieniewska
3f Magda Szmyt tak
4a Agnieszka Wołoncewicz tak
4b Anna Kocwa-Karnaś tak/zastępstwo
4c Anna Wawrzeniecka tak
4d Bożena Pietrowcew tak
5a Artur Bar
5b Joanna Nowicka-Golenia tak
5c Kamila Jachacy-Turecka tak
5d Iwona Woźniak-Sadek
6a Katarzyna Żyrek
6b Piotr Czarny
6c Monika Drab-Grotowska
7a Rafał Piekarski tak
7b Catherine Martins
7c Edyta Uzarska tak
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