
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 358

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RR SP358 w dniu 28 września 2017 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 29 klas. Po sporządzeniu listy obecności stwierdzono 
quorum. 

Agenda:  
1. Podział funkcji w Prezydium RR 
2. Program wychowawczo-profilaktyczny 
3. Zasady pomocy finansowej ze strony RR 
4. Preliminarz 
5. Informacje bieżące  
6. Organizacja zajęć dodatkowych i stanowisko NZZS Solidarność  

Ad.1. Podział funkcji w Prezydium RR 
R.Cieślik poinformował o spotkaniu Prezydium RR w dniu 20 września 2017r. oraz o podjętej 
uchwale w sprawie podziału funkcji: 
 Robert Cieślik- Przewodniczący 
 Katarzyna Milczarek - Wiceprzewodnicząca 
 Edyta Uzarska - Wiceprzewodnicząca 
 Anna Wawrzeniecka- Sekretarz  
 Piotr Hełmecki- Skarbnik 
 Izabela Bilska - Członek 
 Kamila Jachacy-Turecka - Członek 
 Iwona Woźniak - Sadek - Członek 

Ad. 2. Program wychowawczo-profilaktyczny 
Przedstawione zostały podstawowe założenia planu oraz opinia reprezentantów RR zaangażowa-
nych w proces jego przygotowania (K.Milczarek, E.Uzarska). Pełna treść programów została udos-
tępniona członkom RR przed zebraniem.  
RR podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu. 

Ad. 3. Zasady pomocy finansowej ze strony RR 
R.Cieślik przypomniał, że pełna treść propozycji Zasad przyznawania przez RR pomocy finansowej 
ze środków RR została przekazana członkom RR przed zebraniem.  
W wyniku przeprowadzonej dyskusji ustalono, że lista rodzajów udzielanej pomocy uzupełniona 
zostanie o pomoc o charakterze socjalnym np. na sfinansowanie wyżywienia ucznia w sytuacji, w 
której nie zostanie jeszcze np. uruchomiona stosowna pomoc MOPS. 
RR podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Zasad z uwzględnieniem uzgodnione zmiany. 

Ad.4. Preliminarz 
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Na podstawie doświadczeń z ubiegłego roku oraz zgłoszonych propozycji przedstawiono propozyc-
je następujących rodzajów wydatków: 
- warsztaty pierwszej pomocy, zachowań w trakcie ataków terrorystycznych  
- cykliczne spotkania z autorem dla wybranych roczników klas,  
- imprezy szkolne: piknik, bal, kiermasz, 
- wsparcie działalności Samorządu Szkolnego oraz Małego Samorządu, 
- środki higieniczne - zakup jednorazowych szczoteczek do fluoryzacji, 
- konkursy - nagrody za udział będą finansowane przez RR, opłaty za udział będą opłacane przez 

rodziców, a jedynie przekazywane zbiorczo przez RR do organizatora,  
- infrastruktura/wyposażenie szkoły - sztandar, drzewiec, podstawka, koszulki dla reprezentacji sz-

koły, 
- opłaty za rachunek bankowy RR. 
Co do wpływów ustalono, że proponowana składka tj. 100 zł/rok pozostaje bez zmian.  

Ad. 5. Informacje bieżące 
- uroczystość pasowania na ucznia planowana jest 13.10 2017; ze względu na dużą liczbę klas 

pierwszych uroczystość odbędzie się w turach;  
- uroczystość nadania szkole patrona i sztandaru planowana jest na 7.11.2017; od 9.10.17 planowa-

na jest organizacja konkursów wiedzy o patronie;  
- w ramach konkursu na logo szkoły zgłoszonych zostało ponad 20 projektów; niestety żaden z 

nich nie spełnił w swojej oryginalnej formie oczekiwań komisji konkursowej; konkurs nie został 
rozstrzygnięty; prace nad logo będą kontynuowane;  

- inicjatywa wsparcia dla rodziny meksykańskiej poszkodowanej w trakcie ostatniego trzęsienia 
ziemi - koordynacja E.Uzarska, 

- opóźnienia w dostawie podręczników do j. angielskiego - przyczyną jest opóźnienie w przekaza-
niu środków przez MEN (08’2017); opóźnienia po stronie niektórych wydawców (np. WSiP), 

- zajęcia dodatkowe - rozpoczęcie od 10’2017; zmiana zasad w stosunku do roku poprzedniego- 
mniejsza liczba ze względu na brak wolnych sal oraz na konieczność zagwarantowania dobro-
wolności ich organizacji przez nauczycieli (stanowisko NSZZ Solidarność w sprawie braku pod-
staw do obowiązkowego prowadzenia zajęć dodatkowych przez nauczycieli);  

Na tym zebranie zakończono. 

Anna Wawrzeniecka         Robert Cieślik 
Sekretarz RR         Przewodniczący RR 
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KLASA IMIĘ I NAZWISKO Obecność 28.09.2017
0a Jakub Gmurczyk
0b Wiktor Ogłoziński
1a Joanna Kowalik
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 tak
1h Małgorzata Marjańska 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
2h Piotr Hełmecki tak
3a Iwona Błaszczuk
3b Joanna Soproniuk tak
3c Tadeusz Szumlicz tak
3d Izabela Bilska
3e M. Gorzelańczyk tak
3f Magda Szmyt
4a Agnieszka Wołoncewicz tak
4b Anna Kocwa-Karnaś
4c Anna Wawrzeniecka tak
4d Bożena Pietrowcew tak
5a Artur Bar tak
5b Joanna Nowicka-Golenia
5c Kamila Jachacy-Turecka
5d Iwona Woźniak-Sadek tak
6a Katarzyna Żyrek tak
6b Piotr Czarny
6c Monika Drab-Grotowska tak
7a Rafał Piekarski tak
7b Catherine Martins
7c Edyta Uzarska tak


