Protokół II Zebrania Rady Rodziców SP 360 w Warszawie
Data: 23.10.2018
Miejsce spotkania: s. 68
Godzina: 18.00-20.00
Obecni: 16 członków RR (lista obecności w załączniku)
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem RR SP360: dyskusja nad szerokimi kompetencjami Rady
Rodziców i Rady Szkoły dotyczącymi praktycznie wszystkich aspektów funkcjonowania szkoły.
Regulamin Rady Rodziców SP360 został uchwalony 100% liczbą głosów.
3. Przyjęcie Uchwał nr 1 i 2 – Uchwała nr 1 dotyczy powołania Rady Rodziców SP 360 w Warszawie,
Uchwała nr 2 dotyczy powołania Prezydium Rady Rodziców SP 360 w Warszawie – obie uchwały
zostały uchwalone 100% liczbą głosów.
4. Przyjęcie harmonogramu spotkań Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym – uchwalony 100%
liczbą głosów.
5. Wybór nowych członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej: zgłoszenie nowych kandydatów na
Wiceprzewodniczącego, Skarbnika oraz 2 Członków Komisji Rewizyjnej. Wybór Sekretarza i 3.
członka KR. Wybrano następujące osoby 100% liczbą głosów:
Członkowie Komisji Rewizyjnej:


Pani Magdalena Czajkowska kl. 0A



Pan Przemysław Żaba kl. 1C



Pani Agnieszka Mątwiłł kl. 6A

Skarbnicy: Pani Marta Litkie kl. 1D (Główny Skarbnik) oraz Pani Agnieszka Wiórkiewicz kl.
4A (Pomocnik Głównego Skarbnika)
Sekretarz: Pani Ewa Bębnowska kl. 3A
Wiceprzewodniczący: Pan Piotr Witwicki kl. 1A
6. Relacja przewodniczącej Joanny Kargul ze spotkania z Panią Dyrektor Gawlicką w dniu 5.10.2018
(sprawozdanie z tego spotkania zostało rozesłane wcześniej do wszystkich członków RR oraz do
Rodziców przez członków Rady Rodziców).
7. Finansowanie podstawowych pomocy edukacyjnych w naszej szkole:


Świetlica – przedstawienie przez Joannę Kargul podania p. Księżopolskiej (Kierownik
Świetlicy): jednomyślne ustalenie, iż będziemy wnioskować o lepsze wsparcie samorządu w
finansowaniu bieżących potrzeb świetlicy szkolnej, tj. zapewnieniu potrzebnych materiałów
zużywalnych; Stwierdzono jednomyślnie, że finansowanie świetlicy nie powinno być zrzucone
w całości na rodziców dzieci, lecz rodzice dobrowolnie wspierają głównie innowacyjne zajęcia
na świetlicy (np. stroje i rekwizyty na przedstawienia, materiały na przygotowanie rzeczy na
Kiermasz Świąteczny, Festyn Rodzinny itp.);



Wniosek RR o rozmowę Prezydium RR z Komisją Oświaty w Samorządzie Ursusa nt wsparcia
działalności i wyposażenia szkoły (pracownie przedmiotowe, innowacyjne materiały

edukacyjne itp. w kontekście zapewnień Samorządu na temat chęci stworzenia flagowej szkoły
w Ursusie i Warszawie oraz zapewnienia pełnego nowoczesnego wyposażenia naszej szkoły, w
tym pracowni przedmiotowych).


Przyjęcie jednomyślne postulatu, aby firma ubezpieczeniowa InterRisk zakupiła materiały na
świetlicę.



W najbliższym czasie zostanie stworzone SKO Rady Rodziców oraaz subkonto RR na
potrzeby świetlicy, na które rodzice będą mogli wpłacać dobrowolne składki. Nr konta zostanie
przekazany wszystkim rodzicom w szkole oraz Kierownik Świetlicy.



Ćwiczenia przedmiotowe dla klas IV, V i VI- kroki poczynione przez RR: złożone stosowne
pismo w Urzędzie Gminy w dniu 15.10.2018 z prośbą o finansowanie wszystkich ćwiczeń
przedmiotowych oprócz ćwiczeń z polskiego, matematyki i angielskiego, które zakupiła
Szkoła. Aktualizacja: Przewodnicząca RR otrzymała odpowiedź negatywną od Burmistrza
Krzemienia w dniu 17.10.2018.



Dyskusja nad optymalną współpracą Samorządu Ursusa i Rodziców SP360 nad
dofinansowaniem działalności edukacyjno-wychowawczej naszej szkoły.

8. Głosowanie nad rekomendowaną dobrowolną składką na RR; Przyjęto jednomyślnie następujące
rekomendowane dobrowolne składki roczne na RR:


za 1 dziecko roczna składka to 100 zł



za 2 dzieci roczna składka to 120 zł



podkreślono, że wszystkie składki na RR są dobrowolne i deklarację dotyczącą kwoty rocznej
składki będą składali rodzice do 30 listopada 2018. (odpowiedni druk deklaracji zostanie
wkrótce przekazany wszystkim rodzicom za pośrednictwem członków RR).



Ustalono, iż jeśli cała klasa wpłaci 90% zadeklarowanej kwoty do końca listopada 2018, to
wtedy klasa dostanie 10% zwrotu na konto klasowe (termin listopadowy ustalony ze względu
na pierwszy rok działalności szkoły i brak obecnie jakichkolwiek środków na działanie RR).



W następnych latach termin wpłat całej klasy zostanie przesunięty na styczeń / luty w danym
roku szkolnym.



Składka na świetlicę może być uiszczana dobrowolnie przez rodziców na oddzielne subkonto
RR dedykowane potrzebom świetlicy.

9. Bezpieczeństwo dzieci naszej szkoły: RR gratuluje Dyrekcji szybkich i efektywnych działań na rzecz
polepszenia bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie przyszkolnym zgodnie z rekomendacjami RR na
I Zebraniu RR. Zostały wykonane progi zwalniające; jest Pani STOP na przejściu dla pieszych; jest
nowa furtka w bezpiecznym miejscu. Poruszono problem kolejnych incydentów nękania naszych dzieci
przez uczniów pobliskiego technikum. Rodzice dzieci interweniowali u Dyrekcji Technikum, ale
niestety nie otrzymali informacji od Dyrekcji naszej szkoły czy/jakie kroki podjęto w celu
wyeliminowania tych nieakceptowalnych poważnych incydentów z udziałem uczniów technikum.
Prośba RR, aby Dyrekcja przedstawiła plan poprawy sytuacji w kwestii incydentów z udziałem uczniów
technikum.
10. Problemy z dyscypliną na lekcjach i przerwach: Przedstawiono szereg sugestii RR dla Dyrekcji, które
Przydium RR przedyskutuje w najbliższym czasie z p. Dyrektor.

11. Sugestia księdza w sprawie zawieszenia krzyży w salach lekcyjnych. Głosowanie wśród członków RR
nad decyzją o krzyżach w klasach – Przegłosowano jednomyślnie, że krzyże będą znajdowały się
jedynie w Sali Katechetycznej.
12. Mikołajki – organizowane będą indywidualnie przez każdą klasę.
13. Powołanie przez Przewodniczącą Komisji d/s Organizacji Kiermaszu Świątecznego: pani Małgorzata
Wszoł (kl. 4E) oraz pani Anna Ziniewicz (kl. 0D);


Propozycja aby ozdoby na kiermasz były przygotowywane przez personel świetlicy razem z
dziećmi oraz przez chętnych rodziców w domach.



Postanowiono jednomyślnie, że dochód ze sprzedaży artykułów Kiermaszu Świątecznego
będzie przeznaczony na działalność RR, w tym świetlicę.

14. Powołanie przez Przewodniczącego Komisji d/s organizacji obiadów szkolnych; Komisja w składzie:
Pan Przemysław Żaba (kl. 1C), pani Anna Kamińska (kl. 0B) - w zastępstwie p. Bartka Staszewskiego
oraz pani Agnieszka Pucek (kl. 2A) sporządzą raport na temat funkcjonowania i organizacji stołówki
oraz jakości wydawanych obiadów. Zgłoszono szereg zastrzeżeń na temat organizacji i jakości obiadów
w naszej szkole (cena nieadekwatna do jakości jedzenia, bardzo słaba logistyka wydawania obiadów
dzieciom).
15. Omówienie możliwości i propozycji innowacyjnych inicjatyw edukacyjnych w bieżącym roku
szkolnym:


scenariusze lekcji np. z Uniw. Dzieci – informacja o nich już przekazana Dyrekcji przez Przew.
Joannę Kargul 5.10.18. Prośba do Dyrekcji o zachęcenie nauczycieli do korzystania z
bezpłatnych materiałów np. z Fundacji Uniwersytetu Dzieci (jest wiele innych bezpłatnych
możliwości) i włączania ich w prowadzone lekcje.



matlandia.pl – postulat do Dyrekcji zakupu/dostępu do tego portalu (gdy szkoła będzie miała
zainstalowany Internet). Fantastyczne innowacyjna i interaktywna platforma do nauczania
matematyki wychwalana przez wielu rodziców I nauczycieli w kraju



spotkania uczniów z ciekawymi osobistościami życia publicznego, nauki i sztuki (w tym:
rodzicami naszej szkoły) – apel Rady Rodziców o zgłaszanie do przewodniczących Trójek
Klasowych i bezpośrednio do RR (radarodzicow@sp360.warszawa.pl) atrakcyjnych
edukacyjnie inicjatyw.

16. Kontynuacja dyskusji nad polepszeniem komunikacji między nauczycielami i rodzicami:


Potrzeba znacznego polepszenia komunikacji ze strony nauczycieli, w tym wychowawców z
rodzicami w większości klas (prośba rodziców o wstawianie ocen w dzienniczkach na bieżąco,
wgląd w prace klasowe i kartkówki na zebraniach i Godzinach Otwartych, udostępnienie
rodzicom adresów mailowych co najmniej wychowawców w celu prywatnej dwutorowej
komunikacji rodzica na temat swojego dziecka).



Sugestia o informowaniu dzieci o zastępstwach na dzień wcześniej (np. z powodu braku
Librusa dzieci noszą niepotrzebnie książki, gdy jest zastępstwo z innym nauczycielem innego
przedmiotu)



Sekretariat i godziny otwarcia: sugestia RR na temat zmiany przynajmniej 1 dnia godzin
otwarcia sekretariatu, tak aby była szansa załatwienia sprawy przez pracujących od 7.30 i do

17.30, raczej niż tylko w godz. 8.00-16.00. Jest już zainstalowany telefon do sekretariatu szkoły
(22 627 28 23), więc część spraw można załatwiać telefonicznie.


Sugestie dla Dyrekcji w sprawie organizacji godzin otwartych: grafik spotkań z nauczycielami z
możliwością rezerwacji konkretnego terminu przez rodziców.

17. Dystrybucja aktualnych list nauczycieli wśród rodziców poszczególnych klas – kolejna prośba o
rozesłanie list nauczycieli lub przekazanie ich dzieciom zostanie przedstawiona Dyrekcji przez
Prezydium RR.
18. Wolne wnioski:


W szkole będzie odbywała się akcja Szlachetna Paczka – prośba o zgłaszanie rodzin potrzebujących
i pomoc w kolejnym etapie (osobna komunikacja zostanie wysłana mailowo w najbliższym czasie
przez RR).



Ręczniki do rąk w łazienkach – zgłoszony brak; będzie interwencja członków RR informujących o
problemie u Pani Dyrektor o zapewnienie ręczników w ciągu całego dnia szkolnego we wszystkich
łazienkach.



Wjazd wózkiem z małym dzieckiem na teren szkoły i skorzystanie z windy w celu wjazdu na
świetlicę – wniosek do rozważenia przez Dyrekcję.



Ksero – zgłaszane są uwagi nauczycieli, że nie mogą kserowac w sekretariacie materiałów – RR
sugeruje podanie Dyrekcji do Urzędu Gminy o zakup dodatkowych kserokopiarek.



Brak internetu i strony www – RR pyta Dyrekcję kiedy strona będzie gotowa.



Zgłoszono fakt nieużywania przez nauczycieli tablic interaktywnych we wszystkich klasach –
Prezydium sprawdzi z Dyrekcją czy nauczyciele przeszli szkolenie i dlaczego nie używają tablic
interaktywnych. Informacja od Pani Dyrektor: w każdej sali lekcyjnej będą zainstalowane
komputery stacjonarne, tak aby nauczyciele mogli efektywnie korzystać z nowoczesnych i
atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych w czasie prowadzenia lekcji.



Sala gimnastyczna – niedostępna dla klas 0 – RR poprosi Dyrekcję o wyjaśnienie w tej sprawie.



Brak informacji czy został wybrany Samorząd Uczniowski. RR poprosi Dyrekcję o ogłoszenie
wyników wyborów.



Prośba o podanie przez Dyrekcję lub wychowawców nr polisy ubezpieczeniowej dla każdego
dziecka oraz dystrybucję kopii tej polisy wśród rodziców.



Sugestia RR o zgłaszanie nauczycieli naszej szkoły do konkursu Nauczyciel na Medal w przyszłym
roku.

