Protokół I Walnego Zebrania Rady Rodziców (RR) Szkoły Podstawowej
nr 360 w Warszawie z dnia 17 września 2018 r.
Zebranie przedstawicieli oddziałów Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie odbyło się w dniu 17
września 2018 r. Pierwsza część zebrania miała miejsce w obecności Dyrektor SP360, Pani Edyty
Gawlickiej. Poruszono następujące zagadnienia.
1. Pani Dyrektor przypomniała, że szkoła zaczęła funkcjonować formalnie 1 września 2018 r.
Oznacza to, że Dyrektor dopiero od 1 września 2018 r. mogła podpisać umowy z
nauczycielami, zamówić materiały itp. Stąd opóźnienia między innymi w wyposażeniu sal.
Wyposażenie zostanie w niedalekiej przyszłości (nieokreślonej dokładniej na zapytanie RR o
precyzyjne ramy czasowe zapewnienia podstawowej infrastruktury w szkole, w tym
telefonów kontaktowych, maila, podłączenia internetu i tablic interaktywnych, wyposażenia
biblioteki itp.) uzupełnione.
2. Niewielkie braki w kadrze wynikały z tego, że nie wszyscy nauczyciele podjęli pracę, ale
zostali znalezieni nowi nauczyciele.
3. W szkole jest obecnie 583 uczniów oraz 23 oddziały (klasy).
4. Pani Dyrektor ma w planach zgłoszenie szkoły do wielu programów, np. Narodowego
Programu Czytelnika.
5. Na 1 czerwca 2019 r. jest planowane Święto Szkoły (2 maja 2018 r. będzie dniem wolnym, za
to odpracowanym 1 czerwca 2018 r.) - będzie to wspólne święto dzieci, rodziców i
nauczycieli.
6. W szkole planowane są klasy sportowe (prawdopodobnie piłka nożna i drugi sport, bardziej
dla dziewczynek) i artystyczne (program filmowo- teatralny). Klasy te planowane są od
przyszłego roku, od klasy czwartej. Dla starszych klas będą kółka zainteresowań - te kółka
mają ruszyć w tym roku szkolnym i informacja i o nich będzie rodzicom przekazana w
niedalekiej przyszłości.
7. Została podpisana umowa z firmą lecznictwa otwartego i gdy zakończy się okres karencji,
czyli już niedługo - pielęgniarka będzie dyżurować w szkole codziennie od poniedziałku do
piątku przez 8 godzin.
8. Ubezpieczenie zdrowote dzieci w bieżącym roku szkolnym. Wysokość proponowanej
sumy ubezpieczenia to 20 000 zł, a wysokość składki 42 zł. Składki muszą być zebrane do 25
września 2018 r. Ubezpieczycielem jest InterRisk (w przyszłym roku będzie więcej czasu na
wybór ubezpieczyciela, natomiast część rodziców obecna na zebraniu zna tę firmę, bo
właśnie w niej dzieci były ubezpieczone w poprzednich szkołach). Ubezpieczyciel przekaże
pewną kwotę darowizny na Radę Rodziców (kwota uzależniona jest od ilości ubezpieczonych
dzieci).
9. Bezpieczeństwo. Temat ten jest bardzo istotny w obliczu poważnego incydentu na terenie
boiska pomiędzy SP 360 oraz Technikum im. Karskiego. RR zgłosiła postulat jak najszybszego
wypracowania środków zapewniających bezpieczeństwo dzieciom naszej szkoły, wspólnie z
Dyrekcją innych szkół w naszym kompleksie oraz konsultując środki zapobiegawcze z Radą
Rodziców i dyrektorami pozostalych szkół w obrębie sąsiadującego kompleksu szkolnego.
Dodatkowo poruszono problemy z ruchem kołowym i pieszym przy dojeździe do naszej
szkoły, a Pani Dyrektor obiecała podjęcie szybkich kroków dla poprawienia bezpieczeństwa
poruszania się pieszych (padły propozycje zainstalowania odpowiednich znaków pionowych,
zapewnienia przeprowadzacza, konsultacji z wydziałem drogowym Policji na temat
optymalnych środków bezpieczeństwa itp.). Dyrekcja podjęła decyzję o zrobieniu furtki
bliżej wejścia do szkoły. Jeden z rodziców przedstawił graficzną propozycję usytuowania
furtki w bliskim sąsiedztwie SP360.
10. Świetlica i biblioteka nie są wyposażone. W związku z tym, jeżeli ktoś ma gry lub książki,
które może podarować szkole, będzie to mile widziane.

Druga część zebrania przebiegała już w obecności samych rodziców - reprezentantów klas.
Rada Rodziców wybrała w glosowaniu jawnym Prezydium Rady Rodziców:
- Przewodniczącą została Joanna Kargul z klasy 5B.
- Zastępcą Przewodniczącego została Marta Litkie z klasy 1D.
- Skarbnikami zostali Anna Ziniewicz (klasa 0D) i Mirosław Osuch (klasa 4C).
Na koniec Rada Rodziców przyjęła jednomyślnie uchwały nr 1/2018 oraz 2/2018 o powołaniu Rady
Rodziców oraz składzie Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie w roku
szkolnym 2018/2019, stanowiące załączniki do niniejszego Protokołu.
Ustalono, że następne zebranie Rady Rodziców odbędzie się 23.10.2018 r. o godz. 18.00.
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