
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 358 
radarodzicowsp358@gmail.com 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RR SP358 w dniu 26 lutego 2018 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 28 na 41 klas. Po sporządzeniu listy obecności stwierdzono 
quorum. 

Agenda:  
1. Terminarz zebrań Rady Rodziców w 2. półroczu roku szkolnego 2017/2018; 
2. Sprawy bieżące i pytania do Dyrekcji 

• regulamin kart identyfikacyjnych; 
• planowane regulacje dotyczące wykonywania przez katechetów funkcji wychowawców; 
• przejście na dziennik  elektroniczny; 
• nowelizacja programu wychowawczo-opiekuńczego; 
• bezpieczeństwo na ulicach dojazdowych wokół szkoły; 

3. Pomysły na zespoły zadaniowe w ramach RR; 
4. Problem rezygnacji nauczycieli oraz relacji z rodzicami  
5. Wpłaty na RR 

Ad. Terminarz zebrań Rady Rodziców w 2. półroczu roku szkolnego 2017/2018 
Przewodniczący RR Robert Cieślik przeprosił za późną informację o planowanym terminie 
zebrania. W celu uniknięcia takiej sytuacje zebranie ad hoc. i w przyszłości ustalono, że zebrania 
RR odbywać się będą średnio co 2 miesiące, przy zastrzeżeniu, że w razie potrzeby może zostać 
zwołane zebranie ad hoc. Terminy planowanych zebrań w 2. półroczu bieżącego roku szkolnego:  

12.04.2018; 29.05.2018; 19.06.2018

Przedstawione zostało także podsumowanie obecności reprezentantów klas na 4 zebraniach w 
bieżącym roku szkolnym. Niestety są takie klasy, których reprezentanci w ogóle nie pojawili się na 
żadnym zebraniu (2 klasy) lub tylko na jednym (7 klas).  

Ad. Sprawy bieżące -informacja od Dyrekcji 
• regulamin kart identyfikacyjnych - dokument został przekazany do RR do zaopiniowania; 

ustalono, że na każdego ucznia wydane zostana 2 bezpłatne karty; wydanie kolejnej karty 
dokonywane będzie za opłatą w wysokości 10 zł, przekazywaną na konto RR; RR dokona zakupu 
zapasu kart; 

• zgodnie z planowanymi nowymi regulacjami przygotowanymi przez MEN katecheci zyskają 
uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawców; 

• dziennik elektroniczny - planowane jest całkowite przejście na ewidencję ocen i frekwencji, 
prowadzenie zebrań klasowych w dzienniku elektronicznym i ostateczna rezygnacja z dzienników 
tradycyjnych od 09’2018;  

)1

mailto:radarodzicowsp358@gmail.com


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 358 
radarodzicowsp358@gmail.com 

Rada podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej opinii na temat stosowania wyłącznie dziennika 
elektronicznego od 09’ 2018. Uchwała podjęta została przy 28 głosach Za, 0 głosów Przeciw, 0 
głosów wstrzymujących się.  

• nowelizacja programu wychowawczo-opiekuńczego - ze względu na zmianę przepisów 
obowiązujący w szkole program należy uzupełnić o kwestie dotyczące profilaktyki 
antynikotynowej, antynarkotykowej; program powinien zostać zaktualizowany do 25.03.2018; 
projekt nowego programu zostanie tak jak poprzednio skonsultowany z RR; członkowie RR 
zgłosili potrzebę uwzględnienia w programie działań zapobiegających tzw. mowie nienawiści, jak 
również spotkań/wyjazdów integracyjnych dla klas 4.  

• bezpieczeństwo na ulicach dojazdowych wokół szkoły - nadal brak osoby chętnej do pracy na 
stanowisku „pana stopka” przy rondzie Sapiehy; ustalono, że niezbędne jest wystosowanie do 
Dzielnicy pisma w sprawie poprawy bezpieczeństwa w rejonie szkoły (instalacja progów, 
sygnalizacji, częstsze patrole Straży Miejskiej); 

Ad. Pomysły na zespołów zadaniowe w ramach  RR 
W związku z aktualne dyskutowanymi tematami ustalono, że powołane zostaną zespoły ds.: 
• ustalenia zasad dystrybucji kart identyfikacyjnych (osoba koordynująca - I.Woźniak-Sadek); 
• nowelizacji programu wychowawczo-opiekuńczego (osoba koordynująca - K. Milczarek) 
• organizacji warsztatów dot. nadużywania internetu, korzystania ze stron pornograficznych (osoba 

koordynująca - J.Soproniuk). 

Ad. Problem rezygnacji nauczycieli oraz relacji z rodzicami 
• omówienie proponowanych głównych tez apelu RR skierowanego do rodziców w sprawie relacji 

rodziców i nauczycieli;  
• informacja o spotkaniu Prezydium RR z Dyrekcja w tej sprawie; 
• ustalenia co do trybu przekazania apeli w ramach poszczególnych klas i potrzeby dodatkowego 

komentarza adekwatnego dla sytuacji, relacji w danej klasie; 

Rada podjęła uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego rezygnacji i rotacji nauczycieli oraz 
relacji z rodzicami. Uchwała podjęta została przy 28 głosach Za, 0 głosów Przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących się.  

Ad. Wpłaty na RR  
Zgodnie z Preliminarzem uchwalonym na bieżący rok szkolny oczekiwana składka na RR wynosi 
100 zł na rok czyli 50 zł na półrocze.  
W związku ze zmianami w warunkach prowadzenia konta RR brak obecnie dostępu do historii 
konta; zestawienie  poziomu wpłat w podziale na poszczególne klasy sporządzone zostanie w 
terminie późniejszym.  

Kolejne zebranie RR zaplanowano na 29 maja 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 26.02.2018
0a Jakub Gmurczyk
0b Wiktor Ogłoziński
1a Joanna Kowalik
1b Agnieszka Wilk-Ilewicz tak
1c Elżbieta Fagasińska
1d Agnieszka Sumera-Adamowicz
1e Karolina Wronowska tak
1f Hubert Zdanuk tak
1g Katarzyna Siewruk
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/zastępstwo
2d Katarzyna Kotłowska-Wójcik
2e Anna Stankiewicz tak
2f Anna Leśniewska tak
2g Izabela Stegnerska
2h Piotr Hełmecki tak
3a Iwona Błaszczuk tak
3b Joanna Soproniuk tak
3c Tadeusz Szumlicz tak
3d Izabela Bilska tak
3e Iwona Pierścieniewska tak
3f Magda Szmyt tak/zastępstwo
4a Agnieszka Wołoncewicz tak/zastępstwo
4b Anna Kocwa-Karnaś tak/zastępstwo
4c Anna Wawrzeniecka tak
4d Bożena Pietrowcew tak
5a Artur Bar tak
5b Joanna Nowicka-Golenia
5c Kamila Jachacy-Turecka tak
5d Iwona Woźniak-Sadek tak
6a Katarzyna Żyrek
6b Piotr Czarny
6c Monika Drab-Grotowska tak
7a Rafał Piekarski tak
7b Catherine Martins
7c Edyta Uzarska tak
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