
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 358 
radarodzicowsp358@gmail.com 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RR SP358 w dniu 29 maja 2018 r.  

Zebranie otworzył i prowadził Przewodniczący RR SP358 Robert Cieślik. 

W zebraniu uczestniczyły również Panie Joanna Malinowska, Agata Hertz-Próchniak - Zastępcy 
Dyrektora SP358. 

Na zebraniu obecni byli reprezentanci 22 na 41 klas. Po sporządzeniu listy obecności stwierdzono 
quorum. 

Agenda:  
1. Lista propozycji książek do biblioteki szkolnej 
2. Stan finansów RR 
3. Organizacja pikniku szkolnego 
4. Współpraca z UKS Wilanowskie Wilki 
5. Monitoring w szkole i regulacje RODO 
6. Zielone szkoły - podsumowanie wyjazdów 
7. Rowerowy maj - podsumowanie akcji 
8. Frekwencja na zebraniach RR w bieżącym roku szkolnym 
9. Rozbudowa szkoły 
10.Dzwonek szkolny  
11.System wystawiania ocen rocznych 
12.Obsada nauczycieli na nowy rok szkolny 
13.Zakup strojów sportowych dla reprezentacji szkoły 
14.Inne sprawy bieżące  

Ad. Lista propozycji książek do biblioteki szkolnej 
Zaprezentowana została lista książek zaproponowanych przez uczniów i rodziców w ramach 
przeprowadzonych konsultacji. Pozycje te zostaną zakupione do biblioteki ze środków będących w 
dyspozycji szkoły.  

Rada podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej opinii na temat zaprezentowanej listy książek. 
Uchwała podjęta została przy 22 głosach Za, 0 głosów Przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.  

Ad. Stan finansów RR 
Aktualny stan rachunku RR to 43 tys zł.  
W ostatnich miesiącach ze środków RR pokryte zostały wydatki na nagrody w konkursach 
(przyrodniczym, recytatorskim, matematycznym, wiosennym, z jęz. angielskiego) w łącznej kwocie 
ok. 1,8 tys zł oraz dopłaty do wyjazdów na Zieloną szkołę w kwocie 300 zł. Została również 
przekazana wstępnie zaliczka w kwocie 3 tys zł na organizację pikniku.  
Do poszczególnych Rad Klasowych zostanie rozesłana informacja z aktualnym stanem wpłat wg 
klas i apelem o wsparcie przez rodziców działań RR. Na koniec roku planowane są znaczne 
wydatki związane z zakupem nagród dla najzdolniejszych uczniów.  
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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; planowane atrakcje: wizyta Sarmatów i wystrzał z armaty; kawiarenka, stoiska z 
atrakcjami, koło fortuny, występ chóru szkolnego, grill, wata cukrowa, popcorn, lody mrożone 
azotem, lemoniada, kawa, subway. 
Prezydium RR podjęło decyzję o przekazaniu wstępnie zaliczki w kwocie 3 tys zł na organizację 
pikniku. Na sfinansowanie całości wydatków niezbędna jest kwota ok 10 tys zł. Faktyczne wydatki 
podlegać będą rozliczeniu. Dodatkowo niezbędny jest zakup namiotów za ok 1,5 tys zł.  
Środki zgromadzone w trakcie pikniku zasilą konto RR. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie wydatowania 10 tys zł na sfinansowanie organizacji pikniku 
szkolnego w czerwcu 2018r. Uchwała podjęta została przy 22 głosach Za, 0 głosów Przeciw, 0 
głosów wstrzymujących się.  

Rada podjęła uchwałę w sprawie wydatowania 1,5 tys zł na sfinansowanie zakupu pawilonów 
ogrodowych na potrzeby szkoły. Uchwała podjęta została przy 22 głosach Za, 0 głosów Przeciw, 0 
głosów wstrzymujących się.  

Ad. Współpraca z UKS Wilanowskie Wilki 
Regulacje dotyczące funkcjonowania szkoły wymagają opiniowania przez RR współpracy z 
różnymi organizacjami pozaszkolnymi. W związku z powyższym zaopiniowania przez RR wymaga 
współpraca z UKS Wilki - uczniowskim klubem sportowym funkcjonującym przy szkole. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej opinii w kwestii współpracy z UKS Wilanowskie Wilki. 
Uchwała podjęta została przy 22 głosach Za, 0 głosów Przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.  

Ad. Monitoring w szkole i regulacje RODO 
Z uwagi na wejście w życie regulacji RODO niezbędne jest zajęcie przez RR stanowiska w sprawie 
funkcjonowania na terenie szkoły monitoringu CCTV. Zebrani wyrazili pozytywną opinię w tym 
zakresie.  

Ad. Zielone szkoły - podsumowanie wyjazdów 
Na skutek działań RR i wsparcia jednego z rodziców zorganizowana została na parkingu pod ŚOB 
kontrola autokarów wyjeżdżających na Zielone szkoły przez Inspekcję Transportu Drogowego.  
Wyjazdy przebiegły bez istotnych zakłóceń.  

Ad. Rowerowy maj - podsumowanie akcji 
Zebrani ocenili akcję Rowerowy maj jako bardzo dobrą inicjatywę, która powinna być przedłużona 
na cały sezon od wiosny do jesieni.  
Rozwiązania wymaga problem parkowania rowerów wokół szkoły - na etapie projektu nie została 
zaprojektowana wystarczająca przestrzeń i liczba stojaków. Problem ten był już sygnalizowany 
Dzielnicy i powinien zostać wzięty pod uwagę w ramach planowanej przebudowy dojazdu do 
szkoły.  

Ad. Frekwencja na zebraniach RR w bieżącym roku szkolnym 
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Przedstawione zostało podsumowanie obecności reprezentantów klas na 6 zebraniach w bieżącym 
roku szkolnym. Niestety są takie klasy, których reprezentanci w ogóle nie pojawili się na żadnym 
zebraniu (2 klasy) lub tylko na maksymalnie 1-2 zebraniach (6 klas).  

Ad. Rozbudowa szkoły 
Zebrani wyrazili zaniepokojenie bardzo słabym zaawansowaniem budowy - nadal stan surowy. 
Jeżeli nowa cześć budynku nie zostanie oddana do użytku do września, szkoła będzie musiała 
przygotować 2 warianty planu lekcji aby zapewnić funkcjonowanie w okresie gdy nie będzie 
jeszcze można użytkować nowego skrzydła.  

Ad. Dzwonek szkolny  
Dzwonek ma bardzo donośny i uciążliwy dźwięk. Ustalono, że podjęta zostanie próba przyciszenia 
dzwonka albo jego wymiany.  

Ad. System wystawiania ocen rocznych 
W związku z pytaniem o zasady wystawiania ocen Dyrekcja szkoły wyjaśniła, że uczeń podlega 
klasyfikacji środrocznej i rocznej. Klasyfikacja polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć uc-
znia z danych zajęć edukacyjnych. Klasyfikacja śródroczna jest podsumowaniem wyników ucznia 
w połowie roku szkolnego, nie decyduje o przejściu ucznia do kolejnej klasy, jest oceną poziomu 
osiągnięć ucznia, którą się uwzględnia przy klasyfikacji rocznej, oceniającej pracę ucznia w całym 
roku szkolnym. Oceny poprawione nie mają zwykle takiej samej wagi jak oceny pierwotne. W sz-
kole podstawowej nie obowiązuje podział na semestry lecz na okresy/ półrocza. Z tego powodu nie 
wystawia się oceny za II semestr, mimo że funkcjonuje ona w systemie Librus. To okienko istnieje 
na potrzeby szkół policealnych.  
Zasady oceniania opublikowane zostały na stronie www szkoły.  
Zebrani zwrócili się o wcześniejsze sygnalizowanie proponowanych ocen, nie tylko zagrożeń, tak 
aby uczniowie mieli więcej czasu na ewentualne ich poprawienie. 
Sprawa przedyskutowana zostanie na forum Rady Pedagogicznej.  

Ad. Obsada nauczycieli na nowy rok szkolny 
Ze względu na przejście obecnych klas 2 i 3 na kolejny poziom edukacji potrzebnych jest więcej 
nauczycieli nauczania początkowego.  
Co do zmian w obsadzie nauczycieli lub wychowawców - nie są dokonywane zmiany o ile nie są 
one potrzebne lub wymuszone czynnikami zewnętrznymi; co do zasady nauczyciele kontynuują 
pracę z dana klasa w kolejnym roku.  

Ad. Zakup strojów sportowych dla reprezentacji szkoły 
W poprzednim roku szkolnym zebrane zostały w trakcie jednej z imprez szkolnych środki w wys. 
3,8 tys zł , które miały zostać przeznaczone na zakup strojów sportowych dla szkolnej reprezentacji.  

Rada podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej wydatkowania kwoty 3,8 tys zł na zakup strojów 
sportowych dla reprezentacji szkoły. Uchwała podjęta została przy 22 głosach Za, 0 głosów 
Przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.  

Kolejne zebranie RR zaplanowano na 19 czerwca 2018 na godz. 18.00. Na tym zebranie 
zakończono. 
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Anna Wawrzeniecka         Robert Cieślik 
Sekretarz RR         Przewodniczący RR 
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KLASA IMIĘ I NAZWISKO Obecność 29.05.2018
0a Jakub Gmurczyk
0b Wiktor Ogłoziński
1a Joanna Kowalik
1b Agnieszka Wilk-Ilewicz tak
1c Elżbieta Fagasińska tak
1d Agnieszka Sumera-Adamowicz
1e Karolina Wronowska
1f Hubert Zdanuk
1g Katarzyna Siewruk
1h Małgorzata Marjańska
1i Katarzyna Milczarek tak
1j Ewelina Baka
1k Robert Kazubek
2a Marta Gawrysz
2b Robert Cieślik tak
2c Katarzyna Marciniak tak
2d Katarzyna Kotłowska-Wójcik tak/zastępstwo
2e Anna Stankiewicz tak
2f Anna Leśniewska tak
2g Izabela Stegnerska
2h Piotr Hełmecki tak
3a Iwona Błaszczuk tak
3b Joanna Soproniuk tak
3c Tadeusz Szumlicz
3d Izabela Bilska tak/zastępstwo
3e Iwona Pierścieniewska tak
3f Magda Szmyt tak/zastępstwo
4a Agnieszka Wołoncewicz tak/zastępstwo
4b Anna Kocwa-Karnaś
4c Anna Wawrzeniecka tak
4d Bożena Pietrowcew tak
5a Artur Bar
5b Joanna Nowicka-Golenia tak
5c Kamila Jachacy-Turecka tak/zastępstwo
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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