
Spotkanie  

Zespołu Rady Rodziców  

Szkoły Podstawowej nr 352 w Warszawie 

Protokół spotkania 

dn. 07.11.2018r. 

 

 

I – Rozpoczęcie spotkania.  W spotkaniu udział wzięli wg. listy obecności. 

 

II – Odwołanie p. Agnieszki Bernard z funkcji z-cy Przewodniczącej Rady 

Rodziców 

➢ Prośba o odwołanie p. A .Bernard z funkcji z-cy Przewodniczącej została zgłoszona  

w dn. 29.09.2018r. i poparta przez większość. Prośba została umotywowana 

działaniem na szkodę Rady Rodziców, wprowadzaniem dezorganizacji, 

destabilizowaniem pracy RR, próbą wprowadzenia struktury hierarchicznej, 

sugerowaniem Rodzicom, że RR nie robi nic dla dzieci, namawianiem do nie 

uiszczania składek, traktowaniem członków RR jak podległych pracowników. 

➢ Pani A. Bernard poprosiła o możliwość przeczytania przygotowanego przemówienia, 

na co otrzymała zgodę obecnych. 

➢ W głosowaniu jawnym wzięli udział wszyscy obecni z pominięciem osób, które jako 

kolejne reprezentowały dana klasę na zebraniu.  

➢ Za odwołaniem Pani A. Bernard głosowało: 16 osób, wstrzymało się 4 osoby, 0 osób 

przeciw (w głosowaniu wzięło udział 20 osób). 

➢ Uchwałą 6/ 2018/2019 Pani Agnieszka Bernard została odwołana z funkcji za-cy 

Przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 352 w Warszawie. 

➢ P. A. Bernard złożyła wniosek o odwołanie z funkcji Przewodniczącej Rady Rodziców 

p. Joanny Połaskiej.  

➢ W głosowaniu jawnym o odwołanie p. J. Połaskiej wzięło udział 20 osób: za 

odwołaniem 1 osoba, 3 wstrzymało się od głosu, 16 osób przeciw odwołaniu.  

III – Powołanie p. Agnieszki Lesiak – Kraszewskiej na funkcję z-cy 

Przewodniczącej Rady Rodziców 

➢ Kandydatura Pani Agnieszki Lesiak -Kraszewskiej została zaproponowana oraz 

uzyskała w głosowaniu jawnym poparcie większości obecnych z 17 osób: wstrzymało 

się od głosu 3 osoby, 14 osób było za kandydaturą. 

➢ Uchwałą 7/2018/2019 Pani Agnieszka Lesiak – Kraszewska została powołana na 

stanowisko z-cy Przewodniczącej Rady Rodziców SP nr 352 w Warszawie. 

 

IV – Głosowanie nad przyjęciem nowego Regulaminu Rady Rodziców SP 352  

im. H.J. Wagnera w Warszawie 



➢ Uchwałą 8/2018/2019 Regulamin został przyjęty podczas jawnego głosowania: 

17 głosów za przyjęciem, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu (w głosowaniu 

wzięło udział 20 osób). 

 

V – Przekazanie członkom Rady Rodziców informacji o możliwości rezygnacji  

z funkcji księgowej RR przez Panią Renatę Romanowicz 

➢ W związku z sugerowaną nierzetelnością oraz pomówieniem o bliskie kontakty  

z członkami RR, Pani R. Romanowicz złożyła deklarację rezygnacji i możliwość 

rozwiązania umowy na podstawie, której współpracuje z RR. Zarzuty te są absolutnie 

bezpodstawne i godzą w dobre imię Pani R. Romanowicz oraz szkalują Radę 

Rodziców. 

➢ Jeśli, ktoś z członków Rady życzy sobie zmiany księgowej proszony jest o bardzo 

pilne zgłoszenie kandydatury księgowej, która będzie w takim stopniu jak obecna 

p. księgowa spełniała swoje zadanie. Kandydatura taka musi zostać poddana 

głosowaniu podczas zebrania RR. 

➢ Pani R. Romanowicz podczas pełnionego w dniu 5 listopada br., dyżuru w szkole 

miała przy sobie wszystkie dokumenty RR, od początków istnienia SP 352, tj. od roku 

2012. Nikt z Rodziców nie przyszedł na spotkanie z p. księgową, nikt nie był 

zainteresowany wyjaśnieniem żadnych kwestii, które poruszał w mailu.  

 

VI – Rada Rodziców podjęła Uchwałę 9/2018/2019 o zakupie z Funduszu SOS 

prezentów świątecznych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. 

➢ Podczas jawnego głosowania każdy z obecnych był za zakupem: 20 osób, 0 osób się 

wstrzymało, 0 osób przeciw. 

➢ Koszt upominku na 1 os- ok. 50 zł. 

➢ Pani Dorota Romaniuk zadeklarowała współpracę z p. Dworakowską w sprawie 

wyboru i zakupu prezentów. 

➢ Rada Rodziców zgłosiła do Dyrekcji Szkoły prośbę o podanie ilości osób w kategoriach 

wiekowych – RR nie otrzymuje listy imiennej, ani nie zna konkretnych klas do jakich 

uczęszczają dzieci, którym zostaną zakupione upominki świąteczne. 

 

VII – Głosowanie nad ograniczeniem używania telefonów komórkowych przez 

dzieci w szkole. 

➢ Odbyło się głosowanie podczas, którego 17 osób  (z 19 osób) były za ograniczeniem 

korzystania przez dzieci z telefonów komórkowych na terenie szkoły, nikt się nie 

wstrzymał, 2 osoby przeciw. 

➢ Prośba o ograniczenie możliwości używania przez dzieci telefonów komórkowych na 

terenie szkoły zostanie przedstawiona p. Dyr. M. Grabowskiej. 

 

VIII – Przegłosowanie propozycji zgłoszonej przez Przewodniczącą RR dotyczącej 

zakupu podręczników szkolnych dla klas IV-VIII, tak aby dzieci nie musiały 

przynosić ich ze sobą do szkoły Uchwała 10/2018/2019. 



➢ Podczas jawnego głosowania każdy z obecnych był za zakupem podręczników 

szkolnych: 20 osób, 0 osób się wstrzymało, 0 osób przeciw. 

IX – przedstawienie założeń kiermaszu świątecznego podczas spotkania  

z p. Dyr. M. Ziółkowską Uchwała 11/2018/2019 

➢ Kiermasz odbędzie się 10 grudnia, br. godzina do ustalenia (p. dyr. Ziółkowska) 

➢ Miejsce kiermaszu korytarz szkolny, stołówka i korytarz przy wejściu do szkoły 

(prośba do. P. dyr. Ziółkowskiej o rozplanowanie) 

➢ Całość zebranych pieniędzy po odliczeniu kosztów zostanie przekazana na konto Mai 

Kiragi. 

➢ Uczniowie podczas zajęć plastycznych i technicznych przygotują wszelkiego rodzaju 

ozdoby świąteczne 

➢ Klasy starsze, które nie chcą mieść własnego stoiska proszone są o pomoc młodszym 

klasom 

➢ Prośba o wysłanie na Librusie informacji o kiermaszu do Rodziców 

➢ Pani D. Kaliszewska zajmie się organizacją stoiska kawiarnianego; koszt kawałka 

ciasta został ustalony na 2 zł 

➢ Pani A. Bernard zajmie się organizacją stanowiska z pierniczkami. 

➢ Klasa 6a zajmie się przygotowaniem stoiska z rękodziełem. 

➢ Wszelkie potrzeby dot. stoiska (prąd itp.) należy pilnie zgłaszać do p. dyr. M. 

Ziółkowskiej 

➢ Należy wysłać maila do klasy z prośbą o przyniesienie ozdób świątecznych do 

sprzedaży, ciast (2 na klasę), pierniczków wielkości 7x7 cm (ok. 30/40 na klasę) 

➢ Każdy robi zakupy do własnego stoiska – E. Centkowska roześle szczegółowe 

informacje dot. rozliczeń 

➢ Prośba o muzykę z kolędami – p. dyr. M. Ziółkowska 

➢ Prośba o sukna na stolikach – w miarę możliwości 

➢ Prośba do p. dyr. M. Ziółkowskiej o przygotowanie zaproszeń w formie plakatów, na 

FB oraz na stronie szkoły oraz do p. M. Jastrzębskiej o zaproszenie podczas 

niedzielnej Mszy Św. 

➢ Prośba do rodziców uczestniczących w kiermaszu o założenie „Mikołajowych” czapek 

➢ Całość kosztów będzie pokryta z Funduszu SOS 

➢ Ustalenie dyżurów podczas kiermaszu, po wyznaczeniu przez szkołę godzin. 

➢ Prośba do p. dyr. M. Ziółkowskiej o zamknięcie furtki do „małej” szkoły 

➢ Iza Bartnicka – zamówi FOTOBUDKĘ – przyjęta cena za 1 zdjęcie to 1 zł 

➢  

 

 

 

Protokół przygotowała Aneta Anklewicz.  

Proszę o wnoszenie ewentualnych uwag, co do protokołu w terminie 2 dni od czasu 

otrzymania dokumentu.  


