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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RR SP358 w dniu 13 listopada 2018 r.  

Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący RR SP358 Robert Cieślik. Na zebraniu obecni byli 
reprezentanci 39 na 52 klasy. Po sporządzeniu listy obecności stwierdzono quorum. W zebraniu nie 
uczestniczyła tym razem Dyrekcja szkoły, jednak odpowiednie informacje zostały przekazane 
Przewodniczącemu RR przed zebraniem.  

Agenda:  
1. Zmiany organizacyjne po spotkaniu ws. relacji rodzice - nauczyciele 
2. Wyposażenie szkoły  
3. Planowane prelekcje, wykłady 
4. Organizacja zastępstw  
5. Tryb „zakładania” Niebieskiej Karty 
6. Zebrania klasowe 
7. Organizacja zajęć dodatkowych 
8. Tryb odbierania dzieci młodszych z szatni 
9. Tryb postępowania w przypadkach złego samopoczucia ucznia 
10. Konkursy - tryb rozpatrywania wniosków o finansowanie przez RR 
11. Pomysł na zawody narciarskie 
12. Obciążenie nauką w przypadku różnych przedmiotów  
13. Smog  
14. Przebudowa podjazdów, parkingów wokół szkoły 
15. Warsztaty i kiermasz świąteczny 
16. Akcja charytatywna Słoiki z Wilanowa 
17. Pożegnanie klas 8-mych 
18. Zdjęcia klasowe - dystrybucja 
19. Zabawy dzieci na placu budowy obok szkoły 
20. Wpłaty na rzecz RR  
21. Konferencja dla RR 

Ad. Zmiany organizacyjne po spotkaniu ws. relacji rodzice - nauczyciele 
W efekcie dyskusji na temat sposobu unormowania relacji rodzice - nauczyciele, dokonane zostały 
zmiany w regulaminie Librus w zakresie trybu odpowiedzi na wiadomości od rodziców. Wpłynęło 
to na poprawę sytuacji. Przygotowywana jest także aktualizacja strony www szkoły. W nowy 
skrzydle planowane jest wprowadzenie stref ograniczonego dostępu dla rodziców.  
RR przedstawiła rodzicom stanowisko w sprawie problemów w relacjach rodzice - nauczyciele i 
zaapelowała o odpowiednie zachowanie i respektowanie zasad rozwiązywania konfliktów.  
Aktualnie wskazane jest także, aby po stronie nauczycieli prezentowana była postawa wskazująca 
na zrozumienie i wolę współpracy.  

Ad. Wyposażenie nowego skrzydła szkoły  
Poidełka - instalowane w ramach inwestycji Dzielnicy; spodziewana realizacja w ciągu ok. 2 
tygodni; umiejscowienie w okolicach sali gimnastycznej wymaga dodatkowej instalacji; 
System dostępu - w toku; instalowany w ramach inwestycji Dzielnicy; 
Łącznik - odbiór w toku; 
Stołówka - na obecnym etapie przeznaczona dla klas 1-2; docelowo także dla klas 3.  
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Tablice interaktywne - wyposażenie instalowane sukcesywnie, w miarę posiadanych przez szkołę 
środków;  
Świetlice - w pełni wyposażone, w tym w zestawy instrumentów muzycznych; 
Sale tematyczne - dotychczas wyposażona została sala przyrodnicza; pozostałe sale dydaktyczne - 
w przygotowaniu;  
Nawierzchnia na placach zabaw - rekultywacja przeprowadzona w ramach prac związanych z 
budową; 

Ad. Planowane prelekcje, wykłady 
Informatyka w klasach 1-3 - zajęcia przeprowadzane z wykorzystaniem wyposażenia mobilnego; 
grafik zajęć (ZK) w opracowaniu; 
Spotkania, prelekcje dla klas 8-mych - grafik spotkań rodziców wysłany poprzez Librus; planowane 
są zajęcia motywacyjne dla uczniów; 
Spotkania ze Strażą Miejską i Policją - zajęcia dla klas 7 dotyczące odpowiedzialności prawnej 
nieletnich; 
Zajęcia dla klas młodszych - „Bezpieczna droga do szkoły”, klasy 4-5 - Cyberprzemoc,  
Mile widziane są zgłoszenia ciekawych i sprawdzonych prelegentów.  

Ad. Organizacja zastępstw  
W przypadku nieobecności nauczyciela organizowane są w miarę możliwości zastępstwa przez 
nauczycieli tego samego przedmiotu, którzy realizują zakładany program.  

Ad. Tryb „zakładania” Niebieskiej Karty 
Obowiązująca procedura przewiduje konieczność przeprowadzenia rozmów z dziećmi, rodzicami i 
przedstawiania opinii powołanej przy Dzielnicy specjalnej komisji, która jest odpowiedzialna za 
wskazanie danej rodziny do objęcia specjalnym nadzorem w ramach tzw. Niebieskiej Karty.  

Ad. Zebrania klasowe 
Ich przebieg nie powinien ograniczać się wyłącznie od przekazania informacji przez wychowawcę; 
rodzice powinni podejmować dyskusję nt. sytuacji w klasie, szkole. tj. relacji pomiędzy uczniami, 
ich osiągnięć i problemów, zadawać pytania, prosić o informacje.  

Ad. Organizacja zajęć dodatkowych 
Aktualnie ze względu na znaczną liczbę klas pierwszeństwo przed organizacją zajęć dodatkowych 
(komercyjnych) będą miały zajęcia świetlicowe.  

Ad. Tryb odbierania dzieci młodszych z szatni; wyjścia na konkursy, zawody 
Co do zasady dzieci odbierane są z szatni przez wychowawca przed rozpoczęciem zajęć. W 
zależności od oceny stopnia samodzielności dzieci i uzgodnień wychowawcy z rodzicami, dzieci 
mogą same przychodzić do sal lekcyjnych.  

W przypadku zbiórek i wyjść przed konkursami, zawodami - RR zwróciła się o odpowiednio 
wczesne informowanie rodziców, uczniów przez odpowiedzialnych nauczycieli, ponieważ czasami 
informacje są przekazane zbyt późno żeby się właściwie przygotować lub zareagować.  

Ad. Tryb postępowania w przypadkach złego samopoczucia ucznia 
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W przypadku złego samopoczucia uczeń powinien zgłosić się do nauczyciela, a potem w zależności 
od ustaleń ewentualnie do pielęgniarki szkolnej. Nie powinien samodzielnie opuszczać szkoły. W 
opinii RR sposób zachowania w takich sytuacjach powinien zostać przekazany uczniom na 
godzinie wychowawczej i rodzicom podczas zebrań klasowych.  

Ad. Konkursy - tryb rozpatrywania wniosków o finansowanie przez RR 
Celem opracowania i publikacji tych zasad jest wyjaśnienie wszystkim zainteresowanym jakimi 
regułami należy się kierować dysponując środkami przekazanymi przez rodziców. Budżet  RR na 
ten rok to kwoty sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych, wymagające odpowiedniej staranności w 
dokumentowaniu wydatków.  
Decyzje dot. wydatków w ramach prezydium podejmowane  są obecnie w gronie 13 osób i osoby 
zwracające się do RR o sfinansowanie wydatków powinny robić z odpowiednim wyprzedzeniem, 
aby dać czas prezydium na podjęcie decyzji w rozsądnym terminie. 
Wymóg przedstawiania dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków zgodnie z uzgod-
nionym ich przeznaczeniem to powszechna praktyka wynikająca z zasad księgowości i gospodarki 
kasowej.  
Zasady takie stosowane były w praktyce w ubiegłych 2 latach. Większość nauczycieli, z którymi 
współpracowała RR stosowała się do nich. Ponieważ obecnie wzrosła liczba nauczycieli w szkole, 
nie wszyscy o tych zasadach wiedzą. Zdarzają się sytuacje, w których  nauczyciele lub pracownicy 
szkoły nie wiedzą jak się z nami w tych sprawach skontaktować; nie znają adresu mailowego RR 
lub przesyłają wnioski, które nie zawierają informacji niezbędnych do podjęcia decyzji, czasami też 
nie przedstawiają rachunków na poniesione wydatki. 
Opublikowanie tych zasad nie ma na celu ograniczenia środków wydatkowanych na różnego rodza-
ju konkursy czy imprezy szkolne, a jedynie uporządkowanie procesu.  
Propozycja została pozytywnie przyjęta przez RR. Opracowany dokument zostanie przekazany do 
akceptacji Komisji Rewizyjnej, a następnie Dyrekcji szkoły i nauczycielom.  

Ad. Pomysł na zawody narciarskie 
Z pozytywną reakcją spotkała się pomysł organizacji szkolnych zawodów narciarskich. Planowane 
są po feriach zimowych.  

Ad. Obciążenie nauką w przypadku różnych przedmiotów  
W związku z m.in. przygotowaniami do egzaminów próbnych rodzice zwrócili się o zachowanie 
przez nauczycieli odpowiedniej proporcji pomiędzy obciążeniem nauką w przypadku przedmiotów 
podstawowych (j.polski, matematyka, j.angielski), a przedmiotów dodatkowych (muzyka, plastyka, 
religia).  

Ad. Smog  
Szkoła korzysta z monitoringu czystości powietrza w Wilanowie. W przypadku niekorzystnych 
komunikatów, ograniczane są wyjścia uczniów na zewnątrz.  
Planowane jest spotkanie z pozostałymi RR z terenu Wilanowa w celu omówienia ewentualnych 
wspólnych działań w tym zakresie.  

Ad. Przebudowa podjazdów, parkingów wokół szkoły 
Dzielnica planuje przebudowę dróg wokół szkoły więc konieczne jest zgłoszenie ewentualnych 
potrzeb, żeby zostały uwzględnione w ramach tych prac.  
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Ad. Warsztaty i kiermasz świąteczny 
RR oczekuje na informacje od rady pedagogicznej nt. planów dot. organizacji warsztatów i 
kiermaszu. W tym roku wskazane jest zaangażowanie do pomocy starszych klas w celu aktywizacji 
młodzieży i kształtowania właściwych postaw. Pomoc w organizacji takich imprez szkolnych może 
być premiowana pochwałą, dobrą oceną z zachowania itp.  

Ad. Akcja charytatywna Słoiki z Wilanowa 
Kolejna akcja tego typu planowana jest przez sąsiednie przedszkole na 09.12. w celu pomocy 
Stasiowi (7l.0), cierpiącemu na poważne choroby i potrzebującemu kosztownej rehabilitacji. W 
akcję zaangażowany jest szkolny Wolontariat.  

Ad. Pożegnanie klas 8-mych 
Wstępne propozycje dotyczyły organizacji balu i wręczenia albumu - rocznika absolwenta. w celu 
omówienia szczegółów zaplanowane zostanie oddzielne spotkanie.  

Ad. Zdjęcia klasowe - dystrybucja 
Pierwotny termin na zamówienia zdjęć to 15.11 więc konieczne jest przypomnienie rodzicom.  
Jeżeli to okaże się możliwe - RR zwróci się do wykonawcy o wydłużenie terminu do końca 
listopada. Poza kwestią opóźnienia w udostępnieniu zdjęć, czego przyczyna była już wcześniej 
omawiana, reprezentanci poszczególnych klas nie zgłosili istotnych zastrzeżeń co do sposobu 
realizacji umowy.  

Ad. Zabawy dzieci na placu budowy obok szkoły 
Niektóre dzieci po lekcjach bawią się na terenie budowy, wykopów, niedaleko szkoły. Jest tam 
wiele niebezpiecznych elementów - prętów, kawałków betonu - o czym warto z dziećmi 
porozmawiać żeby uniknąć wypadku.  

Ad. Wpłaty na rzecz RR  
Wpłaty na konto RR na oczątek listopada osiągnęły wartość 29 tys zł. Bardzo dobry poziom wpłat 
charakteryzuje klasy 1-sze. Jest niestety kilka klas, gdzie wpłat dokonały zaledwie 1-3 osoby. 
Szczegółowe zestawienie roześle Skarbnik RR.  

Ad. Konferencja dla RR 
W dniu 6.11.2018 odbyła się Regionalna Konferencja dla rad rodziców, organizowana przez 
Fundację Rodzice Szkole i Mazowieckie Kuratorium Oświaty. RR SP358 reprezentowała 
A.Wawrzeniecka. Agenda Konferencji: 
- egzamin dla 8-klasistów - informacje o warunkach i harmonogramie egzaminów; szczegółowe 

informacje dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; 
- rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - warunki i tryb; szczegółowe 

informacje dostępne na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty; 
- rola dyrektora w kształtowaniu relacji rodzice - szkoła - dobre praktyki,  
- gospodarka finansowa rad rodziców - sprawy organizacyjne, wymogi prawne i dobre praktyki, 

sposoby gromadzenia środków, zasady sprawozdawczości i uprawnienia kontrolne,  
Prezentacje z Konferencji mają być udostępnione na stronie Fundacji: www.rodziceszkole.edu.pl  

Anna Wawrzeniecka         Robert Cieślik 
Sekretarz RR         Przewodniczący RR 

'4

mailto:radarodzicowsp358@gmail.com
http://www.rodziceszkole.edu.pl


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 358 
radarodzicowsp358@gmail.com 

Lista obecności

Klasa Imię i Nazwisko Reprezentanta Klasy Obecność

0a Katarzyna Rokicka tak

0b Łukasz Karwacki

1a Filip Krasiński tak

1b Dominika Gazda tak

1c Andrzej Wrzesień tak

1d Dariusz Wółkiewicz tak

1e Justyna Konieczna tak

1f Monika Starzyńska

1g Katarzyna Rucka-Skowyra tak

1h Agata Szonowska-Rygol tak

1i Jolanta Smuga- Małysko

1j Agnieszka Zmysłowska

1k Konrad Młyniec tak

2a Artur Obmiński tak

2b Agnieszka Wilk-Ilewicz

2c Iga Kopek

2d Agnieszka Sumera – Adamowicz tak

2e Monika Nakoneczny

2f Hubert Żdanuk tak

2g Aleksandra Wall tak

2h Jagoda Zablocka

2i Katarzyna Milczarek tak

2j Monika Karlikowska tak

2k Ingrid Dahl-Głogowska

3a Tomasz Pohorecki tak

3b Robert Cieślik tak

3c Katarzyna Marciniak tak

3d Anna Guziur tak

3e Anna Stankiewicz tak

3f Michał Słomski tak

3g Krzysztof Sikorski tak

3h Piotr Hełmecki tak

4a Iwona Błaszczuk tak

4b Karolina Skorupska

4c Tadeusz Szumlicz tak
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4d Izabela Bilska tak

4e Iwona Pierścieniewska

4f Maciej Wilewski

5a Iwona Stolarczyk tak

5b Urszula Koneczna tak

5c Anna Wawrzeniecka tak

5d Bożena Pietrowcew tak

6a Artur Bar tak

6b Joanna Nowicka-Golenia tak

6c Kamila Jachacy-Turecka tak

6d Iwona Woźniak-Sadek tak

7a Agnieszka Stodulska tak

7b Jadwiga Romańska - Kwinta

7c Ewa Pomarańska tak

8a Katarzyna Strzemińska tak

8b Katarzyna Włodarczyk tak

8c Edyta Uzarska tak

Lista obecności

Klasa Imię i Nazwisko Reprezentanta Klasy Obecność
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