
Spotkanie  

Zespołu Rady Rodziców  

Szkoły Podstawowej nr 352 im. H. J. Wagnera z 

Oddziałami Gimnazjum w Warszawie 

Protokół spotkania 

dn. 19.09.2018r. 

 

 

I – Rozpoczęcie spotkania.  W spotkaniu udział wzięli: dyr. M. Grabowska, dyr. A. 

Kowalska, dyr. M. Ziółkowska oraz przedstawiciele klas – lista w załączeniu 

 

II – Omawiane zagadnienia 

1. Organizacja SP 352 w Warszawie 

1) Zajęcia lekcyjne prowadzone są w godzinach od 8:00 do 15:15 z wyjątkiem 

poniedziałku 

2. Na terenie SP 352 zostały wykonane prace remontowe na holu szkolnym oraz 

sprawdzono i wyremontowano wentylację. Planowany jest remont boiska szkolnego 

oraz podłóg. Na prośbę rodziców na schodach szkolnych zostały naklejone naklejki – 

przygotowywanie w toku.  

3. W bieżącym roku szkolnym rozpoczęto zajęcia dodatkowego języka obcego dla klas 6. 

4. Terminarz na I okres roku szkol. 2018/2019 został umieszczony na stronie szkoły 

https://sp352.edupage.org/text40/. 

Dodatkowe informacje: 

1) 10-12 kwietnia 2019r- egzamin Gimnazjalny 

2) 15-17 kwietnia 2019r – egzamin dla klas 8 SP 

dni wolne od zajęć edukacyjno- wychowawczych:  

10-12.04.19 – egzaminy Gimnazjum 

15.10.18 -DEN 

02.11.18  

29- 30.04.19 

2.05.18 

w tych dniach zapewnione są zajęcia opiekuńcze - należy zgłaszać obecność dzieci w 

tych dniach do wychowawców świetlicy z wyprzedzeniem. 

3) 19.06.2019 – zakończenie roku szkolnego dla Gimnazjum 

5. Istnieje konieczność ustalenia możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych w dniach 

w których odbędą się rekolekcje dla klas w których będą egzaminy bieżącym roku 

szkolnym – ustalono, że rodzice w tych klasach podczas zebrań (przed rekolekcjami) 

podejmą decyzje czy chcą aby zajęcia edukacyjne się odbyły, będą to zajęcia dla klas 

7 i 8 oraz 3G z przedmiotów egzaminacyjnych. 

https://sp352.edupage.org/text40/


6. Omówienie wyników głosowania na zgłoszone przez szkołę projekty do Budżetu 

Partycypacyjnego. „Przeszły” 3 z 5 zgłoszonych projektów. Prośba o przekazanie 

podziękowań dla wszystkich głosujących rodziców. 

7. Ustalenia dotyczące sprawdzianów semestralnych: 

1) Klasy 4 nie będą miały końcowo-rocznych sprawdzianów. 

2) Klasy 5 i 6 będą miały sprawdziany końcowo-roczne pod kątem egzaminów 

końcowych. 

3) Oceny dla klas 7 i 8 będą wyrażane w %, dla pozostałych będą oceny brane 

pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej.  

8. Przyjęta została zasada, że każdy rodzic, który odebrał hasło i login do dziennika 

Librus jest traktowany jako korzystający z e-dziennika.  

9. Brak książek w poszczególnych klasach jest spowodowany oczekiwaniem na dodruk 

podręczników przez wydawnictwa – książki zostały zamówione terminowo. 

10. Ponowiona została prośba o podanie ewentualnych platform umożliwiających 

korzystanie z materiałów dydaktycznych oraz dokupienie książek do sal, tak aby 

dzieci nie musiały nosić podręczników do szkoły. 

11. Prośba o przekazanie rodzicom, żeby nie blokowali furtki np. kamieniami oraz nie 

otwierali jej na różne sposoby – chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Nie ma możliwości 

udostępnienia rodzicom swobodnego poruszania się po szkole – od szatni do szatni.  

12. Konstytuowanie się Rady Rodziców – dokonano wyboru Prezydium RR w składzie: 

Przewodnicząca – Joanna Połaska  

V-ce Przewodniczący  – Agnieszka Bernard 

Skarbnik - Elżbieta Centkowska. 

Uchwała 1/2018/2019 

Prezydium zostało wybrane wyłączne na I okres bieżącego roku szkolnego. 

13. Koszulki na „kolorowy dzień” można zamawiać u wychowawców – wymiary koszulek 

podane są na stronie https://sp352.edupage.org/text39/ 

14. Prośba o ustalenie czy klasy chcą wziąć udział w Kiermaszu świąteczny oraz Pikniku 

Rodzinnym – każdy przedstawiciel RR proszony jest o przekazanie w swojej klasie 

informacji o kiermaszu i pikniku i prośby o przygotowanie świątecznych przedmiotów 

na sprzedaż czy opracowaniu pomysłu na stoiska w przypadku podjęcia przez Radę 

decyzji o organizacji.  

Podczas tych eventow nasze dzieci sprzedają wszystkie „rękodzieła” na klasowych 

stoiskach, dodatkowo są stoiska organizowane przez rodziców, np. ozdabianie 

pierników czy kawiarenka z domowymi ciastami i gorącą herbatą, grill itp. Dochód z 

kiermaszu i pikniku jest przekazywany na wsparcie Funduszu Huberta oraz szkolnego 

Funduszu SOS i ewentualne konta dla osób wybranych przez Radę – procentową 

wielkość wsparcia do ustalenia. 

Prośba do p. dyr. A. Kowalskiej i pani dyr. M. Ziółkowskiej o wyznaczenie 

terminu kiermaszu świątecznego. 

15. Kwotę składek na Radę Rodziców ustalono w wysokości 10 zł/ miesiąc Uchwała Nr 

2/2018/2019, odbyło się głosowanie: 

nie było głosów wstrzymujących się i przeciw.  

art. 84 ust 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe. 

 

Nr konta do wpłat nie uległ zmianie i dostępny jest na stronie szkoły 

https://sp352.edupage.org/text27/? 

 

https://sp352.edupage.org/text39/


Rada Rodziców przy SP nr 352 

ul. Conrada 6 

01-922 Warszawa 

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 124 

BZ WBK 10 1090 2590 0000 0001 2202 5720 

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę 

np. Jan Nowak, kl. 1a, SP  

 

Możliwe jest również wpłacanie podczas zebrań klasowych do przedstawicieli RR lub 

bezpośrednio do Pani Księgowej dyżurującej w tym czasie w sekretariacie szkoły.  

Zachęcając rodziców do wpłat powinniśmy zaznaczyć, że proponowana składka w 

wysokości 10 zł/miesiąc jest to składka dobrowolna. 

16. Książki nagrody dla dzieci z klas 4-8 na zakończenie roku szkolnego powinny być 

zamawiane z wyprzedzeniem. 

17. Rada Rodziców nie będzie w bieżącym roku szkolnym kupowała książek dla klas 0-3. 

Pozostaje to wyłącznie w gestii wychowawców klas oraz rodziców w klasach. 

18. Szczoteczki do zębów na fluoryzacje zostaną zakupione z budżetu RR – prośba o nie 

zbieranie w klasach pieniędzy na ich zakup p. dyr. M.Ziółkowska 

19. Organizacja DEN w SP – prośba o decyzję w klasach czy bierzecie udział w szkolnym 

DEN. W przypadku podjęcia decyzji o udziale, należy ustaloną składkę 100 zł 

przekazać do Eli Centkowskiej lub Joanna Połaskiej. Za te pieniądze zostaną 

zakupione kwiaty dla wszystkich nauczycieli, kosze prezentowe oraz będzie 

przeznaczona jakaś kwota na poczęstunek dla nauczycieli – możliwa zmiana po 

ustaleniu z Samorządem Szkolnym. 

20. Konieczne jest tu zgłaszanie się osób, które mogą zamówić oraz zakupić i dostarczyć 

kwiaty do szkoły – jeśli będzie taka konieczność. 

21. Podczas zebrania nie omówiliśmy możliwości wpłacania dobrowolnych składek na 

świetlice – przekażę szczegóły po otrzymaniu informacji ze szkoły.  

22. Decyzją RR kontynuujemy współpracę z p. Księgową Uchwała nr 3/2018/2019 

23. W naszej szkole działa Fundusz SOS, na którego koncie zbieramy środki finansowe. 

Szczegóły na stronie https://sp352.edupage.org/text25/? 

24. Agnieszka Bernard zaproponowała możliwość stworzenia fanpage na fb, którym 

zadeklarowała się „opiekować”  - przeprowadzimy w tej sprawie mailowe głosowanie. 

25. Konkursy szkolne w I okresie roku szkol 2018/2019 będą finansowane z funduszy RR 

(poza komercyjnymi). Możliwość ich dalszego finansowania ocenimy po otrzymaniu 

wykazu wpłat do końca okresu I. 

26. Wszystkie informacje powinny być przekazywane na bieżąco do rodziców w każdej 

klasie, a przedstawiciele RR są głównymi łącznikami klas z RR. Wszystkie tematy oraz 

decyzje przekazywane w obie strony powinny być uzgadniane z rodzicami w klasach 

mailowo lub podczas zebrań klasowych.  

 

 

 

Protokół przygotowała Joanna Połaska.  

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

otrzymania dokumentu.  

https://sp352.edupage.org/text25/

