
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 358 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA  RR SP 358  

w dniu 12 września 2017 r.  

Na zebraniu obecni byli nowo wybrani reprezentanci Rad Klasowych 37 na 41 klas (lista obecności 
w załączeniu). Po sporządzeniu listy obecności stwierdzono quorum. W zebraniu uczestniczyła 
również Pani Monika Wiącek  -  Dyrektor SP358 wraz z zastępcami.  

1. Sprawozdanie Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej za rok szkolny 2016/2017 

Przewodniczący RR R.Cieślik poinformował, że sprawozdanie z działalności RR w poprzednim 
roku szkolnym oraz sprawozdanie finansowe, obejmujące zestawienie wpływów i wydatków, jak 
również protokół z ustaleń Komisji Rewizyjnej przesłane zostały członkom nowej RR mailem 
przed zebraniem. Dokumenty te umieszczone zostaną na stronie www szkoły.  

Następnie Sekretarz RR A.Wawrzeniecka przedstawiła pokrótce najważniejsze działania RR oraz 
informację o stanie finansów. Członkowie Komisji Rewizyjnej RR A.Leśniewska oraz A.Bar 
poinformowali o zakresie przeprowadzonych analiz - nie zgłosili istotnych zastrzeżeń do sposobu 
dokumentowania wydatkowanych środków, rekomendowali wydanie pozytywnej opinii na temat 
realizacji zadań przez RR i jej Prezydium.  

2. Sprawy bieżące - informacja od Dyrekcji 

• liczba klas i uczniów - w bieżącym roku szkolnym liczba klas wynosi 41, zaś liczba uczniów 
wzrosła o 300; doszło do nieprzewidywanego wzrostu liczby klas starszych - po 1 oddziale w 
każdym roczniku;  

• rekrutacja nauczycieli - w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu edukacji przeprowadzona 
została rekrutacja nowych nauczycieli; zatrudnieni zostali nauczyciele z doświadczeniem, z 
dobrych szkół; ponieważ nie udało się z początkiem września zatrudnić wszystkich nauczycieli - 
do czasu ich zatrudnienia w szkole organizowane będą zastępstwa, w miarę możliwości przez 
nauczycieli tego samego przedmiotu; 

• plan lekcji - konieczne było wprowadzenie zmianowości jednak w ograniczonym zakresie - max 
2 dni w tygodniu, max do 15.30 i tylko w klasach młodszych, które mają mało lekcji; największe 
trudności występują w świetlicy gdzie występuje duża rotacja nauczycieli, został zatrudniony 
specjalnie kierownik świetlicy; zróżnicowane zostały godziny rozpoczęcia lekcji - 7.45, 8.20, 
8.35 w celu uniknięcia tłoku w szatniach; 

• dodatkowe wolne dni - w bieżącym roku szkolnym Dyrekcja zaproponowała dodatkowe dni 
wolne w okresie: 2-3 listopada 2017; 2 i 4 maja 2018, 1 czerwca 2018; RR zaakceptowała te 
propozycje;  

• podręczniki - zostały zamówione przez szkołę i będą sukcesywnie przydzielane dzieciom przez 
bibliotekę;  

• język angielski - w klasach 1-3 zajęcia odbywają się na jednym poziomie w ramach klasy; w 
klasach 4-7 nastąpi podział klas wg stopnia zaawansowania;  
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• sale dla klas integracyjnych - zostały dobrze wyposażone i są odpowiednio duże biorąc pod 
uwagę liczebność klas; 

• budowa nowego skrzydła szkoły - trwają prace przygotowawcze; w nowym skrzydle ma być 9 
nowych sal, stołówka i szatnie; zakończenie budowy przewidywane jest na wrzesień 2018r.  

• badanie ciężaru plecaków - po przeprowadzonym badaniu podjęta została decyzja o ustawieniu 
na korytarzach szkolnych dodatkowych szafek, w których uczniowie klas 4-7 mogą pozostawiać 
podręczniki i przybory szkolne; dla klas młodszych mogą zostać - w zależności od potrzeb - 
ustawione dodatkowe wspólne regały; w szafkach ubraniowych można instalować dodatkowe 
półki; 

• organizacja przerw - dla klas 1-3 - w zależności od zajęć i potrzeb, wg decyzji nauczyciela; dla  
klas 4-7 przerwy sportowe na hali; 

• organizacja przerw obiadowych - klasy 4-7 - wejścia na stołówkę w turach na dużej przerwie; 
klasy młodsze wg decyzji wychowawcy; 

• zajęcia w-f na holu - dyskusja na temat sposobu zabezpieczenia podłóg - dodatkowe maty, 
wykładziny; 

• zajęcia dodatkowe - start od 10’2018;  

• zajęcia z etyki - od połowy września; konieczne ustalenie zapotrzebowania i zaplanowanie 
wspólnych lekcji dla dzieci z różnych klas; 

• kontrola dostępu do szkoły - planowana jest instalacja elektronicznego systemu kontroli dostępu 
(czytniki i karty magnetyczne), który także ma być wykorzystywany na potrzeby wydawania 
obiadów, korzystania z biblioteki; wydatki zostaną pokryte z budżetu Dzielnicy na inwestycje - 
wybór ofert w toku; 

• obiady - należności za obiady za rok poprzedni sięgnęły blisko 30 tys zł; po podjętych 
działaniach windykacyjnych spadły do ok. 5 tys zł; w bieżącym roku szkolnym w celu 
ograniczenia problemów z płatnościami obiady wydawane będą po podpisaniu umowy i 
uregulowaniu płatności za dany miesiąc; wydawane będą karty obiadowe;  

• Zielone szkoły - termin wyjazdów ustalony został na 21-25 maja 2018; szkoła nie organizuje 
wyjazdów; wybór ofert pozostawiony jest rodzicom; 

3. Udzielenie absolutorium RR 

RR po zapoznaniu się ze sprawozdaniem RR oraz opinią Komisji Rewizyjnej udzieliła 
absolutorium RR poprzedniej kadencji (oddano 37 głosów ZA).  
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4. Wybór Prezydium RR  

W głosowaniu jawnym wybrana została Komisja Skrutacyjna w składzie: Katarzyna Żyrek, 
Izabela Stegnerska oraz Przewodniczący Zebrania - Robert Cieślik.  

W głosowaniu jawnym Robert Cieślik został wybrany na Przewodniczącego RR SP358 (36 
głosów ZA, 1 głos wstrzymujący się). 

Następnie RR, w związku ze zgłoszeniem kandydatur 8 osób do Prezydium RR, poprzez aklamację 
przyjęła, że w skład Prezydium RR w bieżącym roku szkolnym wchodzić będzie 8 członków.  

W skład Prezydium RR, oprócz Przewodniczącego, wybrani zostali (37 głosów ZA, brak głosów 
Przeciw) następujący Członkowie RR: 

1. Katarzyna Milczarek 1I 

2. Piotr Helmecki 2H 

3. Izabela Bilska 3D 

4. Anna Wawrzeniecka 4C 

5. Kamila Jachacy - Turecka 5C 

6. Iwona Wożniak - Sadek 5D 

7. Edyta Uzarska 7C 

W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali (37 głosów ZA, brak głosów Przeciw): 

1. Anna Leśniewska 2F 

2. Monika Grotowska 6C 

3. Artur Bar 5A 

4. Tadeusz Szumlicz 3C 

Po zakończeniu wyborów Przewodniczący poinformował, że zorganizowane zostanie spotkanie 
nowo wybranego Prezydium, w trakcie które ustalony zostanie podział funkcji, o czym RR zostanie 
poinformowana.  

Następnie powrócono do dyskusji o sprawach bieżących. 

5. Organizacja dowozu dzieci na zajęcia na basenie - ustalono, że poszczególne klasy zgromadzą 
odpowiednie środki (120 zł/klasę) i przekażą je na konto RR, z którego sfinansowany zostanie 
dowóz dzieci na basen; 

6. Ubezpieczenie NNW dzieci  
Prezydium RR podjęło decyzję o ponownym wyborze oferty przedstawionej przez brokera Gestum; 
ponieważ zawierała ona cenę atrakcyjną w stosunku do zakresu ochrony, kilka wariantów sumy 
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ubezpieczenia oraz dawała możliwość samodzielnego ubezpieczenia dzieci przez rodziców przez 
internet, bez konieczności pośredniczenia szkoły w zbiórce składki; podstawowe informacje na 
temat ubezpieczenia opublikowane zostały na stronie www szkoły w zakładce Organizacja/
Ubezpieczenie.  

7.Poziom wpłat na konto RR - w związku z niezbyt wysokim poziomie wpłat na konto RR 
(średnio 50% oczekiwanej kwoty 100 zł/rok/dziecko) zwrócono uwagę na konieczność 
propagowania działań RR (krótka ulotka, spotkania reprezentantów RR z rodzicami nowych klas i 
klas o najniższym poziomie wpłat); odbyła się dyskusja na temat sposobu wydatkowania środków 
RR; informacja o planowanych kierunkach wydatków RR przygotowana zostanie po zebraniu 
propozycji i opracowaniu Preliminarza RR na bieżący rok szkolny;  

8. Uroczystość nadania patrona i sztandaru szkoły - zgodnie z ustaleniami z Dyrekcją 
uroczystość odbędzie się 7.11.2017 roku; RR podjęła uchwałę o sfinansowaniu zakupu sztandaru i 
drzewca za kwotę nie wyższą niż 9 tys zł (28 głosów ZA, 1 głos Przeciw).  

9. Zielone szkoły - konieczne jest uwzględnienie terminów uroczystości komunijnych; z rozmów 
przeprowadzonych przez reprezentanta RR - J.Soproniuk - wynika, że brak dobrych ofert na 
kompleksową organizację wyjazdów dla całej szkoły (wpłynęła 1 oferta na 6 wytypowanych firm); 
klasy będą zmuszone organizować wyjazdy samodzielnie; RR przygotuje wskazówki pomocne przy 
analizie ofert; 

10. Kolejne zebranie RR - ustalono, że kolejne zebranie odbędzie się 28.09.2017 o godz. 18.00 
Planowana agenda: 
Program profilaktyki i program wychowawczy - koordynacja K.Milczarek 
Regulamin udzielania pomocy finansowej ze środków RR 
Propozycje wydatków ze środków RR - konieczność zebrania propozycji w ramach klas 

Na tym zebranie zakończono. 

…………………….. 
Sekretarz: 
Anna Wawrzeniecka 

…………………….. 
Robert Cieślik 
Przewodniczący RR 
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KLASA IMIĘ I NAZWISKO Obecność 12.09.2017
0a Jakub Gmurczyk
0b Wiktor Ogłoziński tak
1a Joanna Kowalik tak
1b Agnieszka Wilk-Ilewicz tak
1c Elżbieta Fagasińska tak
1d Agnieszka Sumera-Adamowicz tak
1e Karolina Wronowska tak
1f Hubert Zdanuk tak
1g Katarzyna Siewruk
1h Małgorzata Mariańska tak
1i Katarzyna Milczarek tak
1j Ewelina Baka tak
1k Robert Kazubek tak
2a Marta Gawrysz tak
2b Robert Cieślik tak
2c Katarzyna Marciniak tak
2d Katarzyna Kotłowska-Wójcik tak
2e Anna Stankiewicz tak
2f Anna Leśniewska tak
2g Izabela Stegnerska tak
2h Piotr Hełmecki tak
3a Iwona Błaszczuk tak
3b Joanna Soproniuk tak
3c Tadeusz Szumlicz tak
3d Izabela Bilska tak
3e M. Gorzelańczyk tak
3f Magda Szmyt tak
4a Agnieszka Wołoncewicz tak
4b Anna Kocwa-Karnaś tak
4c Anna Wawrzeniecka tak
4d Bożena Pietrowcew tak
5a Artur Bar tak
5b Joanna Nowicka-Golenia
5c Kamila Jachacy-Turecka tak
5d Iwona Woźniak-Sadek tak
6a Katarzyna Żyrek tak
6b Piotr Czarny
6c Monika Drab-Grotowska tak
7a Rafał Piekarski tak
7b Catherine Martins tak
7c Edyta Uzarska tak


