Protokół III Zebrania Rady Rodziców SP 360 w Warszawie
Data: 11.12.2018
Miejsce spotkania: s. 68
Godzina: 18.00
Obecni: 19 członków RR (lista obecności w załączniku)

1. Wybór protokolanta 3. Zebrania RR: Joanna Kargul, kl. 5B
2. Przedstawienie planu finansowego na rok kalendarzowy 2019 przez Dyrektor Gawlicką
Dyrektor przedstawiła całkowity i szczegółowy plan finansowy naszej szkoły na rok kalendarzowy 2019
(1.01.-31.12.2019). Całkowity budżet naszej szkoły wynosi 5 409 265 zł. Planowane wpływy do
budżetu szkoły: 14 000 zł (wynajem sal). Planowany zakup materiałów i wyposażenia: 42 120 zł (w tym
materiały biurowe, meble itp.); pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 22 500 zł; stypendia
projakościowe (za wyniki w nauce) dla uczniów: 7 000 zł. Pełen budżet jest do wglądu przez wszystkich
rodziców w sekretariacie szkolnym.
W opini Rady Rodziców, pozycje budżetu dotyczące wyposażenia szkoły oraz pomocy naukowych,
szkolnych i książek powinny być zwiększone 3-krotnie, biorąc pod uwagę realne potrzeby uczniów i
nauczycieli w naszej nowej szkole. Rada Rodziców wystosuje do p. Dyrektor pismo z rekomendacjami
w tej sprawie z wnioskiem o umieszczenie w planie finansowym naszej szkoly na 2019 r kwot na
wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne, odpowiednio: 130 000 zł oraz 70 000 zł. Pani Dyrektor została
poinformowana o tej intencji RR przez Joannę Kargul w dniu 12.12.2018 r.
3. Sprawozdanie z działań RR w celu poprawy sytuacji finansowej szkoły - Joanna Kargul, Piotr Witwicki i
Mirek Osuch. Relacja ze spotkania Joanny Kargul i Mirka Osucha z Burmistrzem W. Krzemieniem w
dniu 10.12.2018 w Urzędzie Gminy Ursus. Burmistrz poinformowal, że nie ma możliwości
wykorzystania na potrzeby naszej szkoły zaoszczędzonych na budowie szkoły środków (ok. 3 mln zł)
mimo wcześniejszych zapewnień Burmistrza na spotkaniu z rodzicami w Dniu Otwartym. Burmistrz
Krzemień zapewnił tym niemniej, iż doposaży naszą szkołę, a w szczególności pracownie
przedmiotowe niezwłocznie (orientacyjny termin: luty 2019). Burmistrz poinformował również, że
wniosek Gminy i Dyrekcji naszej szkoły o doposażenie naszej szkoły (aplikacja o ok. 1,2 mln zł) został
rozpatrzony przez Marszałka Woj. Mazowieckiego. Niestety, Marszałek przyznał zaledwie 20 000 zł na
potrzeby naszej szkoły, co jest kroplą w morzu potrzeb. Prezydium Rady Rodziców podjęło decyzję o
niezwłocznej apelacji tej decyzji u Marszałka Woj. Mazowieckiego. Dodatkowo, Burmistrz
poinformowal, że konieczny jest kolejny przetarg na komputery dla naszej szkoły, gdyż aktualny
przetarg upadł.
4. Przedstawienie planu wychowawczo-profilaktycznego na rok 2019 przez p. Pedagog p. Barbarę Biłan.
Rada Rodziców jednomyślnie zaaprobowała plan wychowawczo-profilaktyczny na rok 2019. Plan ten
jest do wglądu przez wszystkich rodziców w sekretariacie szkolnym.
5. Pytania i sugestie dla Pani Dyrektor dotyczące obu planów oraz innych zagadnień z nimi związanymi
(m.in. e-podręczniki, dyżury nauczycieli na korytarzach, wyposażenie pracowni przedmiotowych,
przestrzeganie dyscypliny na lekcjach i przerwach w świetle przyjętego regulaminu szkoły).
Dyrektor i Pedagog poinformowały RR, iż plan profilaktyczno-wychowawczy przedstawia jedynie
założenia wychowawcze, w tym te dotyczące kształtowania postawy absolwenta SP 360. Rodzice
wyrazili opinie, że założenie są słuszne, tym niemniej RR ma szereg uwag dotyczących praktycznej
realizacji tych założeń w naszej szkole, w tym działań nauczycieli w celu zagwarantowania poczucia

sprawiedliwości wsród uczniów (kontrowersje wokół odpowiedzialności zbiorowej stosowanej przez
niektórych nauczycieli), przestrzegania przez wszystkich uczniów kodeksu ucznia i regulaminu szkoły,
konsekwentnych i spójnych działań grona pedagogicznego w zakresie dyscyplinowania uczniów
nieprzestrzegajacych kodeksu ucznia i regulaminu szkoly. Pani Dyrektor poprosiła rodziców mających
konkretne zastrzeżenia i uwagi w powyższych arcyistotnych kwestiach o informowanie na bieżąco
nauczycieli, wychowawcówlub Dyrektor osobiście o wszystkich problemach wychowawczych w
fdanych klasach w czasie indywidualnych rozmów. Rada Rodziców nieniejszym informuje rodziców o
tej istotnej prośbie Dyrekcji.
6. Jednomyślne zatwierdzenie protokołu 2. Zebrania Rady Rodziców (poprzednio rozesłanego do RR)
7. Przedstawienie wstępnego preliminarza na rok szkolny 2018/2019 - Marta Litkie, Skarbnik RR.
Preliminarz zostanie rozesłany przez Martę do wszystkich członków RR. Akceptacja wstępnego
preliminarza RR na rok szkolny 2018/2019 przez RR, przy czym możliwe będą dodatkowe planowane
kwoty na innowacyjne zajęcia dla dzieci, Samorząd Uczniowski i pewne pomoce dydaktyczne.
8. Przedstawienie oferty firmy fotograficznej - Joanna Kargul . RR wynegocjowala bardzo korzystny zwrot
wpływów ze sprzedanych zdjęć na konto RR. RR pozytywnie zaopiniowala propozycje podpisania
umowy z firmą COMOSTUDIO na lata 2019-2020. Odbędą się 2 sesje fotograficzne: 25-28.02.2019 oraz
3-7.02.2020. Cena za zdjęcie (3 typy zdjec: klasowe, grupowe i indywidualny portret 15 x 21 cm) 15 zł
za sztukę oraz legitymacyjne 6 szt. za 10 zł.Wszystkie detale zostały ustalone z Dyrekcją oraz RR.
Umowa została podpisana w dniu 12.12.2018.
9. Sprawozdanie na temat sponsorów doposażenia szkoły - Przemek Żaba i Agnieszka Wiórkiewicz.
Rozmowy ze sponsorami są w trakcie i jest wola zakupu pewnych pomocy dydaktycznych. Tym
niemniej, zakres i termin pomocy jest wciąż negocjowany przez członków RR. RR apeluje o
dodatkowych sponsorów, którzy mogą przekazać pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla naszej szkoły
lub darowiznę pieniężną na konto RR.
10. Sprawozdanie Komisji ds Innowacyjnych zajęć i inicjatyw edukacyjnych (w tym 1. Spotkanie w cyklu
"Nauka i Kultura z Pasją") - Agnieszka Wiórkiewicz i Anna Ziniewicz. Pierwsze spotkanie w cyklu Nauka i
Kultura z Pasją odbędzie się w naszej szkole w dniu 14 grudnia o 8.45 dla trzech klas VII. Kolejne
spotkanie w tym cyklu będzie z Robertem Mysłajkiem w styczniu 2019. Oba spotkania będą bezpłatne.
Agnieszka i Ania przedstawiły szereg interesujących (w tym bezpłatnych) inicjatyw i programów, w
które uczniowie naszej szkoły mogliby się włączyć. Agnieszka rozmawiała z pp. Dyrektor i Pedagog w
tej sprawie w dniu 12.12.2018 i jest zielone światło od Dyrektor dla organizacji tych wydarzeń.
Agnieszka i Ania roześlą listę inicjatyw edukacyjnych do wszystkich członków RR i bedziemy o
konkretnych wydarzeniach decydować na następnym zebraniu RR 19 lutego 2019.
11. Dyskusja na temat zaproszenia autorów wymagających honorarium (lista z propozycjami spotkań
poprzednio rozesłana do członków RR). RR przychyliła się do organizacji takich spotkań. Model
finansowy będzie dyskutowany na kolejnym zebraniu 19 lutego 2019.
12. Sprawozdanie Komisji ds Obiadów - Przemek Żaba, Agnieszka Pucek i Anna Kamińska.
Przemek Żaba przedstawił raport na temat organizacji oraz jakości obiadów w naszej szkole. Ogólnie,
jest poprawa w porównaniu z chaotycznym początkiem roku szkolnego, ale szereg aspektow wciąż
wymaga optymalizacji (kontrola jakości produktów, sprawność wydawania obiadów dla dzieci, czystość
podłogi w stołówce, utrudniony kontakt z właścicielką firmy KAMA). Raport zostanie zostanie w
najbliższym czasie przedstawiony p. Dyrektor w celu wypracowania optymalnych rozwiązań z firmą
KAMA.
13. Sprawozdanie Komisji ds Kiermaszu świątecznego - Małgosia Wszoł i Anna Ziniewicz
Małgosia Wszoł rozesłała informację do wszystkich rodziców o kiermaszu, który odbędzie się w dniu
19 grudnia w naszej szkole i o tym co jest na niego potrzebne. Odzew jest jak dotąd umiarkowany,
więc Małgosia wyśle 2 przypominajki (w tym tygodniu i na początku następnego).

14. Komunikacja nauczycieli z rodzicami - przykład wzorowej komunikacji nauczyciela jęz. polskiego z
rodzicami.
Joanna Kargul odczytała tekst komunikacji nauczyciela jęz. Polskiego, p. Ewy Kędzior z rodzicami w
klasie 4D. Joanna poinformowała RR, iż złożyła na ręce p. Dyrektor podziękowania dla p. Kędzior w
imieniu RR.
15. Wolne wnioski: uczestnictwo rodziców w wycieczkach szkolnych.
 Dyrektor poinformowala RR, iż udział rodziców jest możliwy i mile widziany, ale prosi każdego
rodzica, który wolontariacko towarzyszy dzieciom w wycieczce szkolnej, aby przesłał/przesłała
jej dane osobowe z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem w celu weryfikacji w rejestrze
sądowym.
 Brak akcji zdrowa żywność (mleko i owoce) w naszej szkole: RR ma wybadać dlaczego nie ma
tej akcji.
 RR jednomyślnie zgodziła się na przedłużenie składania deklaracji wpłat na RR do 30 stycznia
2019.

