Protokół
z Zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie
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1. Dobrowolne składki na fundusz RR 2017/18
Prezydium RR zaproponowało zmianę wysokości sugerowanych składek na fundusz. Celem
było zmniejszenie dysproporcji między składkami od jednego dziecka i od rodzeństwa.
Większość głosów zdobyła propozycja: 100 zł od dziecka, i 50 zł od drugiego dziecka w
przypadku rodzeństwa. (Uchwała nr 30/2016/2017).
Zdecydowano nie wyróżniać przypadku wielodzietności, gdyż jak wynika z wpłat
tegorocznych takie przypadki stanowią znikomy procent.
Ponadto postanowiono, że na pierwszym wrześniowych spotkaniach w klasach rodzicom
zostaną przekazane deklaracje do wypełnienia, aby na ich podstawie można było
zaplanować budżet na następny rok.
Dodatkowo w dyskusji zwrócono uwagę:
–
na konieczność szerszej prezentacji celów i osiągnięć RR;
– 
konieczność posiłkowania się autorytetem nauczycieli, których należy dokładnie
poinformować przed pierwszym zebraniem z rodzicami o działaniach i celach RR, aby mogli
aktywnie zachęcać do wsparcia RR;
– 
znaczenie przekazywanych informacji o RR bezpośrednio przez przewodniczących RR w
klasach;
–
nierozróżnianie przez rodziców wpłat na fundusz RR i wpłat na fundusze klasowe;
– 
dobrze oceniono praktykę zwrotów części składek pod koniec roku do funduszy
klasowych;
–
zasugerowano ustanowienie konkursu dla klas na zasadzie pewnej rywalizacji;

–
że dzięki funduszom RR można wpływać na kształt i jakość szkoły na zasadzie „Kto chce
mieć dziecko w dobrej szkole, musi mieć świadomość, że z pieniędzy RR finansowane są
różnego typu dodatkowe działania, które wpływają na prestiż szkoły”.
2. Finanse RR
stan konta na dzień 4.06.2017: 17 816 zł
szacowane wydatki jeszcze w tym roku: 2 x filharmonia, kwiaty na zakończenie roku,
dyplomy, wysłona na drugim placu zabaw.
3. Nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego kl. IV-VI
Omówiono kwestię dodatkowych nagród dla uczniów kl. IV (oprócz nagród książkowych za
osiągnięcia w nauce). Dzieci, które wyróżniły się osiągnięciami w konkursach
międzyszkolnych itp., postanowiono nagrodzić dodatkowymi dyplomami. Dotyczy to
wszystkich poziomów edukacyjnych.

4. Podsumowanie III pikniku szkolnego
Obecni rodzice zostali poproszeni o odpowiedzi na dwa pytania:
Co na pikniku było fajne?
- większość
- konkurencje dla dzieci, kawiarenka
- fotobudka, kawiarenka, upominki dla każdego
- konkurencje sportowe, stoisko z eksperymentami
- konkurencje dla dzieciaków, medale, kawiarenka, fotobudka, występy dzieci
Co można poprawić?
- kolejka do konkurencji i konieczność udziału rodzica w niektórych konkurencjach
spowodowała utrudnione korzystanie z innych atrakcji (“musiałam jeszcze przejść
konkurencje z przedszkolakiem”)
- konkurencje sportowe rodzic-dziecko (wprowadzić)
- piknik nie powinien kolidować z imprezami organizowanymi przez KK
- konkurencje sportowe dla rodziców nie sprawdzają się, propozycja rodzic-dziecko wydaje
się rozsądna
- za duże kolejki do konkurencji sportowych
- w kawiarence dodać soki i wodę do kupienia
- zbyt mała liczba gadżetów na nagrody
- konkurencje były nastawione na rywalizację a nie integrację, propozycja wprowadzenia
gier kooperatywnych (nie sztafeta czy biegi, w których kobiety rywalizują z mężczyznami)
- za dużo testosteronu i rywalizacji sportowej, postawić na zabawę i luz, pokazać, że rodzice
mogą bawić się z dziećmi
- brak dużych plakatów z planem i programem, które pomogłyby uczestnikom poruszać się
po terenie
- pytanie czy wymiana książek się odbyła?
- więcej zabawy przy zaliczaniu konkurencji – nie konkretne wyniki, tylko samo uczestnictwo,
ZORIENTOWANIE NA WSPÓŁPRACĘ I INTEGRACJĘ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO.

Na podstawie tych informacji zwrotnych oraz doświadczeń organizacyjnych Prezydium
zostanie stworzony oddzielny dokument zawierający rekomendacje dla RR na przyszły rok.
5. Procedura zwalniania uczniów z lekcji – status po spotkaniu z Dyrekcją Szkoły
Procedura zostanie wprowadzona od nowego roku szkolnego wraz z kilkoma innymi
procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa. Objaśniony 31.05.2017 r. na spotkaniu Dyrekcji z
przedstawicielami PRR przebieg procedury (pisemne zwolnienie nauczycielowi przekazuje
uczeń - rodzic dziecka, które ma pozwolenie na samodzielny powrót ze szkoły, nie musi być
w tym dniu obecny w szkole, uczeń zanosi zwolnienie do sekretariatu z pominięciem kolejki
interesantów) został zreferowany obecnym na zebraniu RR członkom RR i został przez nich
przyjęty bez uwag.
6. Budżet Partycypacyjny
Wspólnie szukano pomysłów, jak rozpropagować wśród dzieci, rodziców i mieszkańców
projekty do BP, zaproponowano:
●
wklejki do dzienniczków od wychowawców
●
plakat „Czy oddałeś już swój głos na projekty BP?” w holu głównym
przy domofonach i telefonie
●
plakaty a4 i a3 – prośba o wydruki do rodziców, kolportaż przy domofonie –
każdy, kto chce powiesić na swoim osiedlu itp. bierze wydruki
●
ulotki
●
plakat i ulotki w formacie .pdf do pobrania ze strony szkoły i wydrukowania
i/lub kolportażu samemu
●
prezentacja projektów na ekranie w holu głównym
●
prezentacja na tablicy korkowej
●
pisanie kredą na chodnikach wokół szkoły
● informacja o możliwości głosowania także przez dzieci
7. Ubezpieczenie dzieci NNW
RR zastanawia się, czy rekomendować jakąś ofertę ubezpieczenia rodzicom na przyszły rok.
Warunek konieczny, który musi spełnić firma ubezpieczeniowa – samemu wypełnić
formalności rodzic–ubezpieczyciel, aby szkoła i RR nie zostały obciążone
odpowiedzialnością za zbieranie składek i podpisywanie umów.
Za analizę ofert odpowiedzialny jest K. Fiszer, który nie był obecny na spotkaniu. Czekamy
na informacje.
8. Stroje lub elementy stroju galowego w szkole
Na prośbę Dyrekcji rozpoczęto dyskusję na temat wprowadzenia w szkole do codziennego
użytku elementów stroju szkolnego lub określonych elementów stroju galowego. Obecni na
zebraniu zdecydowali aby ten temat podnieść na pierwszym zebraniu RR w nowym roku
szkolnym - doświadczenie pokazuje, że na tym zebraniu jest najwyższa frekwencja
członków RR, zatem decyzja będzie reprezentować głos większej części społeczności
szkolnej. Należy także odnotować pytanie o powstanie tarczy szkolnej i wprowadzenie
zwyczaju noszenia jej.
9. Podsumowanie pracy Prezydium - pytanie o uwagi odnośnie pracy PRR
[oklaski ;)]

10. Wolne wnioski
-- sztućce na stołówce
-- pytanie o zmianowość - czy będzie zachowana zasada, że jeśli w bieżącym roku szkolnym
dana klasa miała pierwszą zmianę, to w nowym roku szkolnym będzie miała drugą
-- prośba do Prezydium o wyjaśnienie, dlaczego w sklepiku ponownie pojawiły się zabawki.
Jeśli było to jednorazowe działanie związane z Dniem Dziecka RR zobowiązało Prezydium
do przekazania firmie Szwajcarka prośby, aby w przyszłości tego typu akcje były
konsultowane przed faktem z RR

