
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 358 
radarodzicowsp358@gmail.com 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RR SP358 w dniu 12 kwietnia 2018 r.  

Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący RR SP358 Robert Cieślik. 

W zebraniu uczestniczyła również Monika Wiącek - Dyrektor SP358 wraz z Zastępcami. 

Na zebraniu obecni byli reprezentanci 26 na 41 klas. Po sporządzeniu listy obecności stwierdzono 
quorum. 

Agenda:  
1. Plany dotyczące nauczania w nowym roku szkolnym  
2. Inne sprawy bieżące  
3. Organizacja pikniku szkolnego 

Ad. Plany dotyczące nauczania w nowym roku szkolnym  
• dodatkowa 4. lekcja języka angielskiego w tygodniu; od 7. klasy dodatkowy język włoski; 
• dodatkowa lekcja matematyki dla klas 4. i 8.; 
• elementy judo- 1 godz. tygodniowo w klasach 2 i 3 w ramach lekcji wychowania fizycznego; 
• lekcje przedsiębiorczości - 1 godz. tygodniowo- dla klas 6; 
• dla klas 8- dodatkowa lekcja z języka polskiego; 
• zajęcia na basenie - organizacja zajęć zależy od decyzji ogółu rodziców; brak obowiązku 

organizacji takich zajęć dla klas 2.  
• począwszy od klas 7. lekcje fizyki, chemii, WoS, edukacja dla bezpieczeństwa; 
• przewidywana liczba klas w nowym roku szkolnym: 10 klas 1. plus ewentualne dodatkowe klasy 

na wyższych poziomach;  

Ad. Inne sprawy bieżące  
• uruchomienie  pracowni technicznej (koszt wyposażenia 20 tys zł); 
• niezbędne inwestycje w zieleń i ogrodzenia;  
• przebywanie starszych klas na parterze budynku - ze względu na bezpieczeństwo młodszych 

dzieci generalnie dozwolone wyłącznie w czasie długiej przerwy; 
• używanie kart identyfikacyjnych - brak karty nie jest podstawą do odmowy wydania obiadu;  
• akcja Rowerowy Maj - zalecane korzystanie ze stojaków rowerowych z boku szkoły; 
• przebudowa ronda Sapiehy i komunikacji wokół szkoły - planowana jest przebudowa ronda 

Sapiehy (poszerzenie zjazdu na Wilanów Ostoję); budowa ronda przed szkołą oraz przebudowa 
parkingu szkolnego;  

• wyjazdy na Zielone szkoły - przygotowane zostanie zestawienie terminów wyjazdów 
poszczególnych klas; podjęte zostaną działania w celu skoordynowania wyjazdów i kontroli 
technicznych autokarów;  

• testy kompetencyjne dla klas 4.-7. w maju 2018r. - oceny w %;  mają służyć wyłącznie ocenie 
poziomu nauczania w szkole i ustaleniu obszarów wymagających pracy w przypadku 
poszczególnych uczniów;  

• zdjęcia klasowe - zbieranie ofert w trakcie;  
• program profilaktyczno-wychowawczy - prace w toku; 
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Ad. Organizacja pikniku szkolnego 
Piknik planowany jest w dniu 16.06.2018; osobą odpowiedzialną ze strony szkoły jest Pani Ewa 
Kwiatkowska; wstępnie planowane atrakcje: występ bębniarza, grill, wata cukrowa, popcorn.  

Kolejne zebranie RR zaplanowano na 29 maja 2018 na godz. 18.00. 
Na tym zebranie zakończono. 

Anna Wawrzeniecka         Robert Cieślik 
Sekretarz RR         Przewodniczący RR 
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KLASA IMIĘ I NAZWISKO Obecność 12.04.2018
0a Jakub Gmurczyk
0b Wiktor Ogłoziński
1a Joanna Kowalik
1b Agnieszka Wilk-Ilewicz tak/zastępstwo
1c Elżbieta Fagasińska tak
1d Agnieszka Sumera-Adamowicz tak
1e Karolina Wronowska tak/zastępstwo
1f Hubert Zdanuk tak
1g Katarzyna Siewruk tak
1h Małgorzata Marjańska tak/zastępstwo
1i Katarzyna Milczarek tak
1j Ewelina Baka tak
1k Robert Kazubek
2a Marta Gawrysz tak/zastępstwo
2b Robert Cieślik tak
2c Katarzyna Marciniak tak
2d Katarzyna Kotłowska-Wójcik
2e Anna Stankiewicz tak
2f Anna Leśniewska tak/zastępstwo
2g Izabela Stegnerska
2h Piotr Hełmecki
3a Iwona Błaszczuk tak
3b Joanna Soproniuk tak
3c Tadeusz Szumlicz
3d Izabela Bilska tak/zastępstwo
3e Iwona Pierścieniewska
3f Magda Szmyt tak
4a Agnieszka Wołoncewicz tak/zastępstwo
4b Anna Kocwa-Karnaś
4c Anna Wawrzeniecka tak
4d Bożena Pietrowcew tak/zastępstwo
5a Artur Bar
5b Joanna Nowicka-Golenia tak
5c Kamila Jachacy-Turecka tak
5d Iwona Woźniak-Sadek tak
6a Katarzyna Żyrek
6b Piotr Czarny
6c Monika Drab-Grotowska
7a Rafał Piekarski tak
7b Catherine Martins
7c Edyta Uzarska tak
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