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Wybór protokolanta 4. Zebrania RR – Aleksandra Jonkisz.
Zatwierdzenie protokołu 3. Zebrania Rady Rodziców (poprzednio rozesłanego do RR).
Strona internetowa RR http://sp360.warszawa.pl/rada-rodzicow/ Ewa Bębnowska i Joanna Kargul.
 Wniesiono uwagę, aby nr konta RR był linkiem bardziej widocznym na głównej stronie szkoły.
 Uwaga o zwiększenie przejrzystości strony.
Aktualizacja sprawozdania finansowego – Marta Litkie.
 Stan wpłat z klas na konto RR szkoły.
 Prośba o przekazania rodzicom informacji o przynoszenie gadżetów do szkoły.
 Wybór nagród dla dzieci za konkursy – z chęcią wyszukiwaniem i zakupem podjęła się tego
zadania Agnieszka Wiórkiewicz.
Harmonogram wydarzeń szkolnych i udział Rady Rodziców w tych wydarzeniach – Marta Litkie.
 Konkurs międzyszkolny świetlicowy taneczny – zgłosiła się mama, która jest chętna do uszycia
strojów kaszubskich; RR proponuje oficjalne podziękowanie + ewentualny zakup materiałów
potrzebnych do wykonania w/w stroju.
Powołanie Komisji ds. Balu Karnawałowego – Joanna Kargul zakupi pączki, a Dariusz Chomiuk wodę na
bal.
Bezpieczeństwo ruchu na terenie szkoły – odpowiedź Burmistrza zreferowała Joanna Kargul.
 Przedstawiona została odpowiedź Burmistrza na pismo RR z dnia 4.01.2019 – Odpowiedź jest
pozytywna i zawiera w sobie zapewnienie uzupełnienia przez Gminę oznakowania, projekt
organizacji ruchu, lustra przy ul. Dzieci Warszawy. Jeśli chodzi o drogę wjazdową – RR
zaproponowała spotkania z Dyrekcją Zespołu Szkół w celu omówienie problemu (brama
wjazdowa należy do szkół). Postulat spotkania z Dyrektor Gawlicką i ewentualnie z
Burmistrzem Krzemieniem w sprawie bramy wjazdowej i chodnika przy wjeździe oraz
oznakowania stref z zakazem zatrzymywania.
Ankieta ds. organizacji i jakości obiadów. Sprawozdanie Komisji ds. Obiadów – Przemek Żaba.
 Sprawozdanie zostało przedstawione Dyrekcji szkoły.
 Zostanie przeprowadzona ankieta wśród rodziców (papierowa i online) nt. jakości obiadów w
porozumieniu z Dyr. Gawlicką.
Aktualizacja bieżących informacji nt funkcjonowania infrastruktury i wyposażenia szkolnego.
 Internet w szkole jest, ale Rada nie posiada informacji nt. przetargu na zakup komputerów do
pracowni lekcyjnych. Prezydium wybada tę sprawę.
 Wciąż brak komputerów w salach koniecznych do używania tablic tablic interaktywnych,
materiałów online itp.
 Librus – będzie od września b.r.
 Prośba do Dyrekcji o wystąpienie jako szkoła do firm komercyjnych o darowiznę sprzętu
komputerowego, który mógłby zostać przekazany szkole. Prezydium przekaże tę sugestię
Dyrekcji.

10. Piknik rodzinny 1 czerwca b.r. – do ustalenia z Panią Dyrektor jaka jest wizja pikniku, kto co organizuje,
jakie są pomysły, harmonogram działań itp. Powołano Komisję ds. Pikniku Rodzinnego: Iwona
Chajęcka, Magdalena Czajkowska, Aleksandra Jonkisz. Przezydium RR wybada tę sprawę.
11. Aktualizacja sprawozdania Komisji ds. Innowacyjnych Zajęć i Inicjatyw Edukacyjnych (w tym 2.
Spotkanie w cyklu "Nauka i Kultura z Pasją" ref. Joanna Kargul) – Agnieszka Wiórkiewicz i Anna
Ziniewicz.
 Plan działań zostanie przedstawiony na kolejnym zebraniu
12. Finalizacja strategii na temat zaproszania autorów wymagających honorarium (lista z propozycjami
spotkań poprzednio rozesłana do członków RR)
 RR jednomyślnie ustaliła, że dofinansuje 1 spotkanie autorskie z autorami książek w klasach
młodszych i 1 spotkanie w klasach starszych. Joanna Kargul wyśle Dyrekcji w imieniu RR
propozycje autorów do akceptacji.
13. Komunikacja nauczycieli z rodzicami – aktualizacja i dyskusja – propozycja aby wszyscy wychowawcy
przepisywali 1x/miesiąc oceny z dziennika do dzienniczków uczniowskich (do ustalenia z
wychowawcami poszczególnych klas przez Trójki Klasowe).
14. Dyscyplina w szkole – dyskusja.
 Postulat zamykania szatni klas 4-7 na czas trwania lekcji.
 Dużo uwag o wulgaryzmach, braku szacunku i problemach wychowawczych w klasach na wielu
poziomach – mają być zorganizowane spotkania nt. bezpieczeństwa dla dzieci i rodziców przez
pedagoga i psychologa szkolnego.
 Problem z integracją obcokrajowców w klasach (głównie klasa 3a) – propozycja
przeprowadzanie szkolenia/cyklu szkoleń dla nauczycieli jak pracować z obcokrajowcami, jak
zintegrować klasy multikulturowe – prośba do Dyrekcji o zajęcie się tematem. Prezydium RR
przedstawi tę sprawę Dyrekcji.
 RR dowie się o możliwościach wsparcia szkoły ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
15. Lekcje muzyki w naszej szkole – Prezydium Rady Rodziców przedstawi Dyrektor spostrzeżenia i sugestie
na ten temat.
16. Wolne wnioski:
 Pieniądze ze zbioru makulatury: pomysł poszukania firmy, która taką zbiórkę przeprowadzi,
aby zdobyć dodatkowe fundusze na konto szkoły.
 Zakończenie roku - czy odbędzie się 19.06 czy 21.06 ? Jest obawa, że 21.06 może nie być wielu
uczniów.
 Braki kadrowe – Postulat aby z powodu nieobecności nauczycieli i zastępstw i potem szybkiego
nadrabiania tematów nie miało to konsekwencji na dzieciach i ocenach (chodzi np. o
zastępstwa WF na lekcji jęz. polskiego). Prośba do Dyrekcji o zastępstwa w ramach tego
samego przedmiotu w miarę możliwości.
 Prośba o usunięcie kontenera przy przejściu dla pieszych przy Zespole Szkół – ogranicza on
znacząco widoczność pieszych.

