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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RR SP358 w dniu 31 stycznia 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 26 na 41 klas. Po sporządzeniu listy obecności stwierdzono 
quorum. 

Agenda:  
1. Sprawy bieżące i pytania do Dyrekcji 

• dystrybucja kart identyfikacyjnych 
• projekt budżetu szkoły na rok 2018 
• funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w wakacje 
• zakres rejonu szkoły vs liczba dzieci w szkole 
• kiermasz świąteczny 
• rotacja nauczycieli vs stosunek rodziców wobec nauczycieli  
• zachowanie uczniów starszych klas 

2. Wpłaty na RR 
3. Planowane wydatki w 2. półroczu roku szkolnego 
4. Działania mobilizujące do wpłat na RR 
5. Uruchomienie adresu mailowego RR 
6. Organizacja warsztatów dla uczniów i rodziców oraz powołania zespołów roboczych RR 
7. Przygotowania do Zielonej szkoły 
8. Oferty na zdjęcia klasowe 
9. Zasady uczestnictwa w zebraniach RR osób spoza RR 

Ad. Sprawy bieżące -informacja od Dyrekcji 
• w najbliższym czasie planowana jest w szkole dystrybucja kart identyfikacyjnych - w 

pierwszej kolejności karty otrzymają dzieci w celu weryfikacji uprawnień do obiadów; karty 
otrzymają tez nauczyciele; zgodnie z ustaleniami reprezentanci RR - I.Woźniak-Sadek i 
A.Adamowicz będą odpowiedzialne za zaopiniowanie regulaminu korzystania z kart.  

• projekt planu finansowego szkoły na rok 2018 - planowane są wydatki rzędu 6,5 mln zł na 
szkołę podstawową, 1,2 mln zł na świetlicę, 0,4 mln zł na stołówkę, 0,3 mln zł na oddziały 
przedszkolne, 0,5 mln zł na realizację zadań wymagających specjalnej nauki i metod dla dzieci w 
oddziałach przedszkolnych i szkolnych, 34 tys zł na pomoc materialną socjalną i motywacyjną 
oraz obozy, kolonie dla uczniów, 17 tys zł na doszkalanie nauczycieli. Planowane są wydatki na 
energię - 600 tys zł, książki - 65 tys zł, remonty bieżące - 130 tys zł. Suma wydatków to ponad 8 
mln zł.  

 Przedstawione zostały również główne wydatki w poprzednim roku tj. komputery i laptopy - 74 
tys zł, krzesła składane- 50 tys zł, meble, wyposażenie - 42 tys zł, szafki metalowe do szatni dla 
uczniów- 33 tys zł, szafki do świetlicy - 4 tys zł, renowację terenów zielonych i nasadzenia - 50 tys 
zł, fotele ogrodowe - 5 tys zł. 
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Rada podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania planu finansowego szkoły na rok 
2018.  

• funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w wakacje - Rada zaaprobowała propozycję aby w 
czasie wakacji, ze względu na trwającą obok budowę i prace remontowe zawieszone zostało 
funkcjonowanie w szkole oddziałów przedszkolnych. 

• zakres rejonu szkoły vs liczba dzieci w szkole - władze dzielnicy planują nowy zakres rejonu 
szkoły, który obowiązywać ma jednak dopiero od naboru na rok szkolny 2019/2020 i nie został 
formalnie zatwierdzony; ze względu na dużą liczbę dzieci w szkole obecnie utrzymana zostanie 
zmianowość, w nowo budowanym skrzydle planowane jest ulokowanie najmłodszych klas, 
budynek główny będzie przeznaczony dla klas starszych; w związku z przeludnieniem szkoły 
podejmowane są działania w celu ograniczenia hałasu i zapewnienia bezpieczeństwa - organizacja 
przerw w różnych porach, dyżury nauczycieli na korytarzach, apele, próbne ewakuacje.  

• kiermasz świąteczny - szkoła wydatkowała na organizację kiermaszu 8 tys zł; w organizację 
zaangażowanych było 40 nauczycieli;  

• rezygnacje i rotacja nauczycieli vs stosunek rodziców wobec nauczycieli - aktualnie w szkole 
są już 2 wakaty na stanowisku nauczyciela matematyki/przyrody i języka angielskiego; jednym z 
powodów rezygnacji nauczycieli jest negatywne nastawienie rodziców, nierzadko niepochlebne i 
mało kulturalne opinie wyrażane w trakcie spotkań lub na na forach internetowych; sytuacji tej 
sprzyja niestety także niski poziom wynagrodzeń nauczycieli - w zależności od stażu na poziomie 
2-3 tys zł albo 2,5-4 tys zł brutto; ze względu na powyższe kilku kolejnych nauczycieli zapowiada 
rezygnacje; znaczny odpływ/rotacja nauczycieli nie sprzyja właściwemu funkcjonowaniu szkoły i 
odbije się na jakości nauczania, a więc będzie ze szkodą dla dzieci. 

W ramach późniejszej dyskusji w gronie RR zwrócono uwagę, że zgodnie z przyjętym w szkole 
programem wychowawczo-profilaktycznym najwłaściwszą drogą wyjaśniania problemów na 
poziomie klasy jest w pierwszej kolejności rozmowa zainteresowanych rodziców z nauczycielem 
przedmiotu lub wychowawcą; zaś petycje, listy do Dyrekcji w sprawie zmian sposobu nauczania, 
nauczycieli nie wydają się właściwe bez uprzedniej próby rozwiązania problemu na poziomie klasy 
w drodze rzeczowego i kulturalnego dialogu. Nikt nie neguje prawa rodziców do sygnalizowania 
problemów lub wątpliwości związanych z metodami nauczania czy metodami wychowawczymi, 
jednak musi to odbywać się w atmosferze wzajemnego szacunku. Stosowanie internetowego hejtu 
wobec nauczycieli i uciekanie się do niewybrednych komentarzy odnoszących się do ich osób czy 
życia osobistego jest niedopuszczalne i stanowi negatywny wzorzec dla uczniów, który może być 
potem powielany w relacjach uczniów z nauczycielami.  
Wskazany jest także udział Rad Klasowych, Rady Rodziców w rozwiązywaniu tego typu 
problemów (wsparcie w rozmowach, mediacja), a podejmowana dyskusja powinna sprowadzać się 
do problemu, a nie osoby nauczyciela.  
Niezbędne jest także sygnalizowanie przez Dyrekcję potencjalnych problemów Radzie w celu 
stworzenia warunków do dyskusji na wczesnym etapie, gdy łatwiej zapobiec ich eskalacji.  
W tej sprawie zorganizowane zostanie osobne spotkanie Prezydium RR z Dyrekcją w celu 
omówienia sposobów rozwiązywania tego typu problemów.  

• zachowanie uczniów starszych klas - poruszony został problem ataków starszych uczniów na 
młodszych tuż poza terenem szkoły oraz niestosowania się przez starszych uczniów do zasad 
użytkowania telefonów komórkowych - uczniowie ukrywają się w czasie przerw w szatniach i 
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korzystają z telefonów; zgodnie z ustaleniami informacje w tej sprawie zostaną przekazane 
nauczycielom dyżurującym w celu reagowania na tego typu przypadki. 

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.  
Analiza aktualnego poziomu wpłat wskazuje, że w przypadku 7 klas poziom wpłat przekracza 50% 
zakładanych wpłat, w przypadku 1 klasy poziom ten przekracza 90%. Szczegółowe zestawienie z 
informacją o wpłatach w poszczególnych klasach zostanie rozesłane do reprezentantów Rad 
klasowych.  
Główne wydatki ze środków RR poniesione w 1. półroczu to dofinansowanie infrastruktury szkoły 
zakup sztandaru, foteli do salki kinowej - 9,3 tys zł, dofinansowanie imprez szkolnych - 3,3 tys zł, 
nagrody w konkursach - 2,2 tys zł, wsparcie Samorządu szkolnego - 2 tys zł, 4,1 tys zł - inne 
wydatki organizacyjne i reprezentacyjne. 
W 2. półroczu planowane są wydatki na organizację balu, pikniku, dnia „gofra” (impreza 
organizowana przez Samorząd Szkolny), nagrody w konkursach, nagrody na zakończenie roku 
szkolnego.  

Ad. Działania mobilizujące do wpłat na RR 
Dyskusji poddano następujące pomysły na działania motywujące rodziców do wpłacania składek na 
rzecz RR:  
• spotkania i akcje integracyjne w ramach klas/klubów - prośba o pomysły/wnioski od 

poszczególnych klas; 
• „budżet partycypacyjny” wg uczniów; 
• nagrody dla klas z najwyższym poziomem wpłat (>90%) - dofinansowanie wyjścia do kina, teatru 

itp.  
• reprezentanci poszczególnych Rad klasowych otrzymają informacje o osobach wnoszących 

wpłaty w ich klasach w celu podjęcia indywidualnych rozmów z rodzicami nt. braku wpłat na 
RR.  

Ad. Uruchomienie adresu mailowego RR 
Uruchomiony został mail RR: 
radarodzicowsp358@gmail.com 
Korespondencja na ten adres obsługiwana będzie przez Sekretarza RR.  
Prośba o kierowanie na ten adres wszelkich kierowanych do RR sugestii, pytań  dot. 
funkcjonowania RR, szkoły, wniosków ws dofinansowania ze środków RR. 

Ad. Propozycja organizacji warsztatów dla uczniów i rodziców oraz powołania zespołów 
roboczych RR 

W związku z zidentyfikowanym problemem przemocy, nadużywania internetu, korzystania ze stron 
pornograficznych, wskazana jest organizacja odpowiednich warsztatów dla dzieci oraz rodziców; w 
tym celu powołane zostaną w ramach RR grupy robocze odpowiedzialne za organizację 
odpowiednich warsztatów; osoba koordynująca - J.Soproniuk.  
Pierwsza propozycja warsztatów dot. relacji i szacunku dla zwierząt została przekazana do Dyrekcji 
szkoły.  

Ad. Organizacja wycieczek, w tym Zielonej Szkoły 
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Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami (wytyczne rozesłane przez Joannę Soproniuk) 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 
prawnika DBFO, jest podpisywana przez Dyrekcję szkoły; wpłata środków na organizację 
wycieczki dokonywana jest na rachunek środków gromadzonych i zostaje przekazana biuru 
podróży przez DBFO (procedura była przekazywana przez Dyrekcję na jednym z 
poprzednich zebrań); 

- jeżeli stroną umowy są rodzice (wymagane jest podpisanie umów indywidualnych przez 
każdego rodzica) zasady organizacji wyjazdu pozostają podobne do tych z lat poprzednich; 
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, 

• wskazana jest kontrola stanu autokaru i trzeźwości kierowcy bezpośrednio przed wyjazdem - tel. 
do odpowiedniej komórki Policji - 22 603 77 55; należy uprzedzić organizatora.  

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

Ad. Oferty na zdjęcia klasowe 
Jak dotąd RR otrzymała 2 oferty na zdjęcia klasowe: firmy Papugu oraz firmy Comostudio, która 
wykonywała zdjęcia w ubiegłym roku. Oferty różnią się sposobem ustalania ceny w zależności od 
kombinacji rodzajów zamówionych zdjęć (klasowe, indywidualne/towarzyskie, legitymacyjne). 
Ustalono, że podjęciem ostatecznej decyzji zweryfikowane zostaną jeszcze oferty firm, które 
obsługiwały uroczystość klas pierwszych.  

Ad. Zasady uczestnictwa w zebraniach RR osób spoza RR 
Zgodnie z regulaminem RR poszczególne klasy reprezentowane są na zebraniach przez swoich 
reprezentantów z Rad Klasowych. Osoby spoza Rady Klasowej, które chciałyby uczestniczyć w 
zebraniu RR proszone są o uzgodnienie tego z reprezentantem danej klasy w RR i zgłoszenie przed 
zebraniem do RR na adres mailowy Przewodniczącego RR i/lub adres mailowy RR.  

Kolejne zebranie RR zaplanowano na 26 lutego 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 31.01.2018
0a Jakub Gmurczyk
0b Wiktor Ogłoziński
1a Joanna Kowalik
1b Agnieszka Wilk-Ilewicz
1c Elżbieta Fagasińska tak/zastępstwo
1d Agnieszka Sumera-Adamowicz tak/zastępstwo
1e Karolina Wronowska tak/zastępstwo
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
2d Katarzyna Kotłowska-Wójcik tak
2e Anna Stankiewicz tak
2f Anna Leśniewska tak
2g Izabela Stegnerska
2h Piotr Hełmecki tak
3a Iwona Błaszczuk
3b Joanna Soproniuk tak
3c Tadeusz Szumlicz
3d Izabela Bilska tak
3e Iwona Pierścieniewska tak
3f Magda Szmyt
4a Agnieszka Wołoncewicz tak/zastępstwo
4b Anna Kocwa-Karnaś
4c Anna Wawrzeniecka tak
4d Bożena Pietrowcew tak
5a Artur Bar tak/zastępstwo
5b Joanna Nowicka-Golenia tak
5c Kamila Jachacy-Turecka tak
5d Iwona Woźniak-Sadek tak
6a Katarzyna Żyrek
6b Piotr Czarny
6c Monika Drab-Grotowska
7a Rafał Piekarski tak
7b Catherine Martins
7c Edyta Uzarska tak/zastępstwo
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