Protokół
z Zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie
z dnia 14 września 2016 r.
Obecni:
Prezydium RR oraz przedstawiciele Rad Oddziałowych (załącznik nr 1)
Przebieg zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Krótkie wprowadzenie i przypomnienie zadań bieżących
Zmiany w Regulaminie Rady Rodziców – głosowanie
Wyposażenie pracowni przedmiotowych w podręczniki dla klasy IV – głosowanie
Ubezpieczenie dzieci NNW
Wybory Prezydium Rady Rodziców
Powołanie Komisji Rewizyjnej
Powołanie Komisji ds. opracowania regulaminu funkcjonowania stołówki szkolnej
Wystąpienie nowego Przewodniczącego RR
Wolne wnioski

Ad 1.
Omówienie rozpoczętych działań:
 sztandar (Anna Ajzyk)
– projekt został zaakceptowany przez Dyrekcję;
– konieczność domówienia szczegółów, tj. domówienie koloru tła, drzewca, okuć itp. – aby
domówić szczegóły Dyrekcja uda się na spotkanie do firmy wykonującej sztandar.
 zadaszenie placu zabaw (Bogusz Kulawiak)
– odbyło się spotkanie z firmą, którą potencjalnie mogłaby zostać wykonawcą zadaszenia,
– przekazanie namiarów na firmę Panu Jakubowi Paluchowi (kolejnym krokiem będzie wystąpienie
szkoły do wykonawcy o zgodę na zadaszenie – konieczne jest dalsze monitorowanie sprawy przez
RR).
 Filharmonia Narodowa (Anna Ajzyk)
– pierwszy koncert odbędzie się w poniedziałek, tj. 19.09 o godz 8:00
– szkoła została poinformowana o konieczności przygotowania sali – wychowawcy klas zostali
poinformowani o koncercie,
– czekamy na informację od Filharmonii, czy będzie możliwość zorganizowania drugiego koncertu
w godzinach popołudniowych.
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 konspekt regulaminu dofinansowania (Dorota Kierzkowska, Anna Ajzyk)
– powstał wstępny konspekt,
– konieczność domówienia i spisania szczegółów.
– regulamin powinien obejmować m.in. dofinansowanie dzieci będących w trudnej sytuacji
materialnej, nagród w konkursach międzyszkolnych i szkolnych.
 woda (Konrad Fiszer)
– umowa z Eden Spring Sp. z o.o.,
– w miesiącu dostarczanych jest 14 butli,
– należy rozważyć możliwość zakupu wody butelkowej do gabinetu pielęgniarki (rezygnacja z
dystrybutora Eden),
– kontynuacja dostaw dla przedszkola.
 Projekty do Budżetu Partycypacyjnego (Konrad Fiszer)
– przedstawienie projektów złożonych przez zespół i mechanizmu głosowania –
otrzymały zbyt mało głosów ,
– problem parkingu i bezpieczeństwa wokół szkoły.

projekty

 zajęcia dodatkowe (Magdalena Gogol, Bogusz Kulawiak, Anna Tomaszewska)
– stworzony regulamin został zamieszczony na stronie,
– info o rodzajach zajęć powinno pojawić się na stronie szkoły oraz w Librusie,
– na ten moment lista firm komercyjnych organizujących zajęcia na terenie szkoły nie została
jeszcze zamknięta – grafik w trakcie ustalania,
– ART BEM – przyjmuje zapisy na zajęcia.
 Komisja Rewizyjna (Magdalena Gogol, Bogusz Kulawiak, Małgorzata Kryska-Mosur)
– w związku z wykrytymi nieprawidłowościami zostało złożone zawiadomienie na policji o
możliwości popełnienia przestępstwa,
– zostało wszczęte postępowanie w sprawie.
 akcja 1% (Małgorzata Kryska-Mosur)
– szkoła włączyła się w akcję 1%
– osoba nadzorująca akcję – Małgorzata Kryska-Mosur.
 świąteczna zbiórka pieniędzy (całe Prezydium RR)
– prośba o kontynuację (zbiórka pieniędzy na prezenty dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji
materialnej – w porozumieniu z pedagogiem szkoły).
 stan konta RR (Iwona Ruszczyńska)
– przekazano informację o stanie konta na dzień 31.08.2016 r.,
– środki na koncie 16 801,06 zł,
– gotówka 1651,00 zł (zdeponowane w kasetce w szkole).
Ad 2.
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Omówiono zmiany w Regulaminie Rady Rodziców – regulamin poddano pod głosowanie.
Zmiany w regulaminie zostały przyjęte jednogłośnie (brak głosów przeciw oraz wstrzymujących się
– głosowali wszyscy uprawnieni – zgodnie z załączoną listą obecności)
Podjęto stosowaną uchwałę (Uchwała nr_8/2016/2017).
Ad 3.
Omówiono prośbę Dyrekcji dot. zakupu podręczników dla klas IV (zostawałyby one w szkole, aby
dzieci nie musiały nosić codziennie książek)
– zdecydowano sfinansować, z funduszy RR, zakup książek do języka polskiego oraz matematyki w
kwocie do 1500,00 zł.
Zakup książek poddano pod głosowanie – propozycja została przyjęta większością głosów przy 2
głosach wstrzymujących się i 2 przeciwnych.
Podjęto stosowną uchwałę (Uchwała nr_7/2016/2017).

Ad 4.
Ubezpieczenie (Dorota Kierzkowska)
– przedstawiono informację dotyczącą ubezpieczenia dzieci w szkole,
– kontynuacja umowy ubezpieczenia z NNW z firmą NAU (Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa
SA).
Ad 5.
Wybory Prezydium RR
Do Prezydium RR zostały zaproponowane następujące kandydatury:








Przewodnicząca: Anna Jarosz
Zastępca ds. oddziałów przedszkolnych i zerówki: Justyna Łukasiak
Zastępca ds. kl. I–III: Magdalena Gogol
Zastępca ds. kl. IV–VI: Konrad Fiszer
Sekretarz: Małgorzata Kryska-Mosur
Skarbnik: Justyna Dymek
Członkowie: Marta Szymańska
Anna Włodarska
Justyna Wysocka
Małgorzata Bychawska

Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Podjęto stosowaną uchwałę (Uchwała nr_9/2016/2017). Uchwała została przyjęta większością
głosów, przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się (głosowali wszyscy uprawnieni
zgodnie z załączoną listą obecności).
Ad. 6
Komisja Rewizyjna
– podjęto decyzję, że Komisja zostanie powołana na kolejnym zebraniu RR.
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Ad. 7
Stołówka szkolna
– w związku z wpływającymi skargami dot. problemów z prawidłową obsługą ajenta (nieterminowe
wydawanie posiłków) kadra wystąpiła z prośbą o wsparcie RR w zredagowaniu Regulaminu szkolnej
stołówki,
– prośba spotkała się z pytaniami ze strony obecnych na zebraniu rodziców, czy rodzice posiadają
kompetencje do pisania tego rodzaju dokumentów szkolnych,, oraz jaka jest podstawa prawna
takiego zaangażowania rodziców, skoro nie są stroną umowy z ajentem;
– do współpracy zgłosiła się Joanna Wysocka.
Ad.9
Wolne wnioski:
– rodzice zgłosili zaniepokojenie faktem, że nie we wszystkich salach klas I-III są dostępne dwa
komplety szuflad/szafek, w wyniku czego niektóre klasy nie mają możliwości zostawiania swoich
rzeczy w szkole;
– rodzice zgłosili zaniepokojenie faktem, że na terenie szkoły znajduje się automat ze słodyczami
(na terenie BCK);
– zadano pytanie o to, jak konkretnie będzie wyglądała organizacja zajęć dodatkowych w klasach I
(chodzi o drugą godzinę poza angielskim);
– zadano pytanie o powstanie sklepiku na terenie szkoły;
– zadano pytanie o możliwość wykupienia rozszerzenia Librusa , które pozwoliłoby na obsługę
powiadomień mailowych;
– zgłoszono zaniepokojenie ilością zabawek w przedszkolu (za mało) i zapytano, o możliwość
pozyskania lub zakupu nowych;
– zapytano o wynajem sal szkolnych dla film komercyjnych na cały dzień;
– rodzice dzieci z przedszkola zadali pytanie, czy możliwe utworzenie odrębnej rady rodziców przy
przedszkolu oraz rozdzielenie funduszy rady rodziców; poinformowali także, że w każdym oddziale
była inaczej rozwiązana sprawa płacenia za tzw. wyprawkę.

Protokół sporządziła: Anna Ajzyk, Małgorzata Kryska-Mosur
Protokół zatwierdziła: Anna Jarosz
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