
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 358

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RR SP358 w dniu 23 listopada 2017 r.  

Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący RR SP358 Robert Cieślik. 

W zebraniu uczestniczyła również Monika Wiącek - Dyrektor SP358 wraz z Zastępcami. 

Na zebraniu obecni byli reprezentanci 31 na 41 klas. Po sporządzeniu listy obecności stwierdzono 
quorum. 

Agenda:  
1. Prezentacja pomysłów i postulatów Samorządu Szkolnego 
2. Organizacja wycieczek, w tym Zielonej Szkoły 
3. Grudzień w "Zamoyskim" 
4. Sprawy bieżące i pytania do Dyrekcji 
5. Preliminarz wydatków Rady Rodziców 
6. Wpłaty na Radę Rodziców 

Prezentacja i materiały informacyjne przesłane zostały reprezentantom klas przed zebraniem.  

Ad. Prezentacja pomysłów i postulatów Samorządu Szkolnego 
Na początku zebrania przedstawiciele Samorządu Szkolnego przedstawili postulaty uczniów i  
propozycje działań na ten rok szkolny, w przypadku których liczą na wsparcie ze strony szkoły lub 
Rady Rodziców: 

•organizacja apelu, na którym zostaną wyjaśnione powody zakazu używania telefonów 
komórkowych i wyjątki od tej reguły oraz ostrzeżenie przed przemocą internetową; 
•organizacja dnia gofra, w którym będą robione gofry dla uczniów; 
•uświadomienie uczniom dogodności jaką jest obecność puf na korytarzach poprzez usunięcie 
ich na jeden dzień; 
•uświadomienie uczniom zagrożeń dla prawidłowej postawy i zdrowia kręgosłupa, wynikających 
z używania plecaków na kółkach, 
•wysprzedaż garażowa dochód, z której pójdzie na farbę do pomalowania ściany ścieralnej, na 
której można będzie malować kredą; 
•dni przebierankowe - dni, w których cała szkoła ubiera się w określony kolor lub wybrany temat 
•szczęśliwy numerek- losowany jest numerek i osoba z tym numerem w dzienniku nie może być 
pytana w danym dniu. 

Ad. Organizacja wycieczek, w tym Zielonej Szkoły 
Wycieczki szkolne w tym tzw. Zielone szkoły mogą być organizowane w dwojaki sposób:  

- umowa z organizatorem może być podpisywana przez Dyrektora szkoły jednak wtedy 
obowiązują zasady w zakresie akceptacji treści umowy i sposobu dokonywania płatności 
przedstawione w stanowiskach Biura Edukacji tj. umowa musi zostać zaakceptowana przez 
Biuro Edukacji, jest podpisywana przez Dyrekcję szkoły; zapłata przez rodziców następuje 
za pośrednictwem szkoły; 

- jeżeli stroną umowy są rodzice (wymagane jest podpisanie umów indywidualnych przez 
każdego rodzica) zasady organizacji wyjazdu pozostają podobne do tych z lat poprzednich; 
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warunki umowy i płatności są negocjowane przez rodziców, ale program wyjazdu musi 
zyskać akceptację Dyrekcji,  

• w obydwu przypadkach spełnione muszą być oczywiście szkolne wymogi dotyczące organizacji 
wycieczek, w tym liczby opiekunów, 

• zgodnie z ustaleniami Dyrekcja zwróci się do Biura o dodatkową opinię do przekazanego 
stanowiska w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości;  

• Joanna Soproniuk przygotuje wytyczne dotyczące organizacji Zielonych szkół, w tym 
podpisywania umów przez rodziców; 

• planowany termin Zielonych szkół to 21-25.05.2018; ewentualne inne terminy wymagają 
uzgodnienia z Dyrekcją;  

Ad. Grudzień w "Zamoyskim": 
• W dniu Woluntariatu- 5 grudnia odbędzie się na terenie Szkoły zbiórka pieniędzy na pomoc 

Madzie z hospicjum. Woluntariusze ze szkolnego kółka wolontariatu będą zbierali pieniądze do  
puszek z fundacji. która obejmuje swą opieką Madzie. Zbiórka jest zarejestrowana przez 
fundację; 

• Mikołajki - w tym dniu dzieci będą częstowane słodyczami przez Mikołajów uczących się w 
szkole; 

• Choinka marzeń- akcja charytatywna mająca na celu pomoc rodzinom potrzebującym wsparcia z 
Wilanowa Wysokiego. Rodziny zostały wybrane przy pomocy opieki społecznej i organizacji 
społecznych. Każda klasa dostanie informację na temat potrzeb jednej rodziny i będzie 
organizowała paczkę dla tej rodziny. Więcej informacji na zebraniach klasowych; 

• Warsztaty Świąteczne- środa 13 grudnia 17:00-19:00- potrzebna będzie jedna osoba z każdej 
klasy do pomocy; musi być ona do tego przygotowana (technologia wykonania odpowiedniej 
ozdoby) i w pełni dyspozycyjna (brak możliwości towarzyszenia jedynie swoim dzieciom). 
Planowane jest zorganizowanie w 10 salach stanowisk do wykonania ozdób świątecznych 
(bombki, stroiki, magnesy świąteczne, pierniki). W holu przygotowywany będzie łańcuch i 
papierowe ozdoby na choinkę szkolną. Koordynatorem ze strony rodziców jest Iza Bilska;  

• Kiermasz Bożonarodzeniowy- wtorek 19 grudnia 17:00-19:00 na hali sportowej. W trakcie 
kiermaszu sprzedawane będą ozdoby wykonane na warsztatach; wystąpi chór szkolny, 
zaprezentowane zostaną jasełka. Prośba o dostarczenie do szkolnej kafejki przez każdą klasę: 
dwie potrawy słodkie, jedna słona i przydzielone owoce. Informacja o owocach zostanie podana 
wkrótce. Koordynatorkami ze strony rodziców są Kamila Jachacy-Turecka i Iza Bilska; 

• badania przesiewowe słuchu dla dzieci z klas 1-6 - wymagana jest zgoda pisemna rodziców; 
• fluoryzacja - w celu skutecznego przeprowadzenia fluoryzacji wskazany jest zakup dla 

wszystkich dzieci szczoteczek jednorazowych, tak jak w ubiegłym roku; preliminarz RR 
przewiduje wydatki na środki higieniczne; jeżeli zakup szczoteczek nie zostanie  sfinansowany ze 
składek klasowych, pokrycie takiego typu wydatku przez RR będzie musiało być poprzedzone 
podjęciem odpowiedniej decyzji zgodnie z regulaminem RR; 

• konkursy - planowane są konkursy z języka polskiego, z matematyki, Olympus, mitologiczny, 
informatyczny - Dyrekcja zaapelowała o terminowe opłacanie udziału w konkursach na konto 
RR. 

Odnosząc się do wydarzeń z mijającego miesiąca Pani Dyrektor wspomniała o uroczystości nadania 
szkole patrona oraz sztandaru. Uroczystość oceniona została bardzo pozytywnie. Podziękowała RR 
za pomoc i ufundowanie sztandaru oraz drzewca.  

Ad. Sprawy bieżące i pytania do Dyrekcji 
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• bezpieczeństwo w szkole a duża liczba uczniów w bieżącym roku szkolnym - Dyrekcja 

poinformowała, że Ww szkole regularnie odbywają się ćwiczenia ewakuacyjne;  planowane są 
również warsztaty związane z terroryzmem i innymi zagrożeniami  we współczesnym świecie; 
hałas ograniczany jest poprzez organizację przerw dla części klas w innych porach; rozpoczęły się 
prace nad rozbudową szkoły; 

• wszawica - obecnie problem wszawicy w szkole został raczej wyeliminowany; w przypadku 
pojawienia się takiego problemu w danej kasie powinna został podjęta wśród rodziców dyskusja i 
jednoczesne działania higieniczne; rodzice mogą poprosić o wsparcie pielęgniarkę szkolną; w 
celu kontroli czystości głów potrzeba jest pisemna zgoda rodzica na kontrolę;  

• problem zawartości telefonów komórkowych, w tym treści pornograficznych - w szkole panuje 
zakaz używania telefonów komórkowych, niemniej jednak dzieci mogą je ze sobą mieć. RR 
prosiła o poruszenie problemu zawartości telefonów gdyż wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy 
z niebezpieczeństw jakie dostęp do internetu niesie. Po spotkaniu padła też propozycja 
warsztatów/ webinaru dla rodziców na ten temat jak również opracowania instrukcji pomocnych 
w zablokowaniu niektórych treści na tych urządzeniach. 

• dopuszczalna liczba sprawdzianów w ciągu dnia/tygodnia - według statusu szkoły tego samego 
dnia może odbywać się tylko jeden sprawdzian, a w tygodniu: dla klas 4-ch to 2 , dla 5-7 to 3; w 
ostatnim okresie doszło do kumulacji sprawdzianów ze względu na stosunkowo krótkie 1. 
półrocze; przy obecnym programie nauczania brak jest możliwości rezygnacji z prac domowych; 

• organizacja wyjść/wyjazdów na zawody - RR zaapelowała o spotkania organizacyjne przed  
zawodami lub o wysyłanie informacji organizacyjnych; potrzebne wydaje się też organizowanie 
wspólnych treningów przed zawodami - nie zawsze reprezentanci pochodzą z tych samych klas; 

• organizacja dni otwartych - prośba o nieorganizowanie w tym dniu dłuższych zebrań klasowych 
ponieważ utrudnia to rodzicom z innych klas dostęp do nauczycieli przedmiotów; 

• organizacja przerw obiadowych - po wprowadzonych na początku roku zmianach 
organizacyjnych (podział przerwy obiadowej pomiędzy średnie i starsze klasy) sytuacja uległa 
poprawie; nie jest planowane wydłużenie przerwy obiadowej; 

• planowane ograniczenie wstępu do szkoły poprzez wprowadzenie kart dostępu - sprawa w toku; 
działania podejmuje Dzielnica;  

• organizacja ruchu wokół szkoły - w 2018r. planowana jest budowa ronda przed wejściem do 
szkoły,  RR będzie apelować o przebudowę parkingu aby usprawnić komunikację i parkowanie 
przed szkołą; szkoła poszukuje nadal pracownika do nadzorowania ruchu wokół szkoły;  

• szkoła poszukuje nauczycieli wspomagających; aktualne warunki płacowe nie zachęcają do pracy 
w szkołach; bardzo ważny jest również stosunek rodziców i uczniów wobec nauczycieli - brak 
szacunku i współpracy niejednokrotnie zniechęca do wykonywania zawodu nauczyciela.  

Ad. Preliminarz wydatków RR  
• Zgodnie z regulaminem RR musi co roku ustalać preliminarz-projekt budżetu; w tym roku projekt 

w sposób bardziej adekwatny oddaje skalę poszczególnych pozycji wpływów i wydatków, co 
wynika z analizy realizacji ubiegłorocznego budżetu;  

• Ze względu na wzrost liczby dzieci (oczekiwana składka to 100 zł na rok pozostaje bez zmian; 
składka na poziomie 47,5 tys zł przy 50% poziomie wpłat) oraz zaliczenie do środków RR 
zebranych na kiermaszach i piknikach (razem około 31,6 tys zł)  skala planowanych przychodów 
uległa znacznemu zwiększeniu (do ok. 81 tys zł);  

• Najważniejsze pozycje wydatków to: Organizacja imprez szkolnych (23 tys zł), w tym Warsztaty 
Świąteczne, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Bal Karnawałowy, Piknik Rodzinny, Święto Szkoły 
oraz inne imprezy integracyjne;  
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• Pozycja Nagrody za wyniki w nauce/ Konkursy szkolne (około 15 tys zł) przewiduje nagrody za 

wyniki w nauce na zakończenie roku, dofinansowanie konkursów organizowanych przez 
nauczycieli szkoły (wstępną listę nauczyciele przekazali na początku roku jednak, nie jest to lista 
zamknięta); 

• Pozycja Dofinansowanie infrastruktury szkolnej (13,6 tys zł) obejmuje zrealizowany już zakup 
sztandaru, zakup strojów sportowych dla reprezentacji szkoły (fundusze z pikniku rodzinnego), 
dofinansowanie organizacji małej sali kinowej do użytku przez całą społeczność szkoły, 

• Plan wydatków obejmuje także wydatki na dofinansowanie warsztatów i szkoleń (8 tys zł) oraz 
dopłaty na indywidualne cele edukacyjno-kulturowe (6 tys zł), wsparcie działalności Samorządu 
Szkolnego oraz Małego Samorządu (4 tys zł), 

• Pozycja Inne obejmuje cele reprezentacyjne czyli zakup upominków, kwiatów na święta szkolne 
oraz inne niezaplanowane wydatki np. druk materiałów na zebrania RR.  

Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Preliminarza na rok szkolny 2017/2018.  

Ad. Wpłaty na Radę Rodziców 
• Realizacja Preliminarza i zaplanowanych wydatków jest ściśle uzależniona od odpowiedniego 

poziomu wpłat na konto RR. Sugerowana składka pozostaje na poziomie 100zł rocznie (50zł za 
semestr); 

• Wpłaty do 17 listopada 2017r. wyniosły 44 034,22 zł; 
• Ustalono, że reprezentanci klas przekażą rodzicom potrzeby i planowane wydatki i zaapelują o 

dokonywanie wpłat;  
• poziom wpłat jest okresowo weryfikowany - szczegółowe informacje o wpłatach w podziale na 

klasy są przekazywane reprezentantom klas;  
• rozważane jest podjęcie innych działań zachęcających do wpłat np. ufundowanie nagrody dla klas 

z najlepszą wpłacalnością. 

Kolejne zebranie RR zaplanowano na 31.01.2018 na godz. 18.00. 
Na tym zebranie zakończono. 

Anna Wawrzeniecka         Robert Cieślik 
Sekretarz RR         Przewodniczący RR 
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KLASA IMIĘ I NAZWISKO Obecność 23.11.2017
0a Jakub Gmurczyk
0b Wiktor Ogłoziński
1a Joanna Kowalik
1b Agnieszka Wilk-Ilewicz tak
1c Elżbieta Fagasińska tak/zastępstwo
1d Agnieszka Sumera-Adamowicz tak
1e Karolina Wronowska tak
1f Hubert Zdanuk tak
1g Katarzyna Siewruk
1h Małgorzata Marjańska tak
1i Katarzyna Milczarek tak
1j Ewelina Baka tak
1k Robert Kazubek tak
2a Marta Gawrysz tak/zastępstwo
2b Robert Cieślik tak
2c Katarzyna Marciniak tak
2d Katarzyna Kotłowska-Wójcik tak/zastępstwo
2e Anna Stankiewicz tak
2f Anna Leśniewska
2g Izabela Stegnerska tak
2h Piotr Hełmecki tak
3a Iwona Błaszczuk
3b Joanna Soproniuk tak
3c Tadeusz Szumlicz tak
3d Izabela Bilska tak
3e I.Pierścieniewska tak
3f Magda Szmyt
4a Agnieszka Wołoncewicz tak/zastępstwo
4b Anna Kocwa-Karnaś tak
4c Anna Wawrzeniecka tak
4d Bożena Pietrowcew tak
5a Artur Bar
5b Joanna Nowicka-Golenia
5c Kamila Jachacy-Turecka
5d Iwona Woźniak-Sadek tak
6a Katarzyna Żyrek tak
6b Piotr Czarny
6c Monika Drab-Grotowska
7a Rafał Piekarski tak
7b Catherine Martins
7c Edyta Uzarska tak/zastępstwo


