Warszawa, 12 października 2018 r.
Protokół nr 2
z posiedzenia Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 322 w Warszawie,
w dniu 02.10.2018 r.
W dniu 02 października 2018 r. o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców
SP nr 322 – lista obecności w załączeniu.
W sumie w zebraniu uczestniczyło 18 ( osiemnaście ) osób, obecni byli przedstawiciele
17 (siedemnastu) klas na 21 ( dwadzieścia) funkcjonujących w szkole. W zebraniu
uczestniczył również Dyrektor szkoły pan Tomasz Górski oraz przewodnicząca
Samorządu Szkolnego i przedstawiciel Rady Pedagogicznej Pani Małgorzata
Ciesielska.
Zebranie prowadziła Przewodnicząca Rady Rodziców wg następującego porządku
obrad:
1. Krótka informacja na temat stanu finansów Rady Rodziców na początku roku
szkolnego 2018/2019
2. Wybory Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej Rady na rok szkolny
2018/2019
3. Sprawy różne
4. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców

1. Krótka informacja na temat stanu finansów Rady Rodziców na początku roku
szkolnego 2018/2019
Pani Skarbnik przedstawiła krótką informację na temat stanu finansów Rady Rodziców
na początku roku szkolnego 2018/2019; zestawienie wpływów i wydatków RR w roku
szkolnym 2017/18 zostało rozdane obecnym podczas zebrania członkom RR.
Z roku na rok znacząco spadają wpłaty Rodziców na konto Rady. W związku z czym
również w obecnym roku szkolnym musimy ograniczyć wydatki Rady Rodziców.
Konieczne jest odpowiednie monitowanie i przypominanie rodzicom w poszczególnych
klasach przez przedstawicieli Rady Rodziców o konieczności dokonywania płatności w
tym zakresie.
Konto Rady Rodziców: Rada Rodziców SP 322
24 1060 0076 0000 4041 9007 4931
Można na nie dokonywać wpłat na:


Radę Rodziców, podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz klasę
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Świetlicę, podając w tytule imię i nazwisko dziecka oraz klasę z dopiskiem
ŚWIETLICA

2. Wybory Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej Rady na rok szkolny
2018/2019
Działając na podstawie §4 ust. 4 Regulaminu RR, Rada Rodziców, po stwierdzeniu, że
jest kworum niezbędne do przeprowadzenia wyborów, w drodze głosowania jawnego
podjęła uchwałę nr 1/2018/2019 o wyborze Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej Rady
na rok szkolny 2018/2019 w następującym składzie:
Prezydium RR:
Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
Członek Prezydium

– Klaudia Marczak (klasa 3b, wybrana 14 głosami przy 3
wstrzymujących się)
– Marta Kowalik (klasa 3a , wybrany 16 głosami przy 1
wstrzymującym się)
– Agnieszka Szczygielska (klasa 4a, wybrana 16 głosami
przy 1 wstrzymującym się)
– Ewa Skwarczyńska (klasa 8b, wybrana 16 głosami przy 1
wstrzymującym się)
- Łukasz Ancyparowicz (klasa 2a , wybrany 16, przy 1
wstrzymującym się)

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Sekretarz
Członek

– Grażyna Kopeć (klasa 4b, wybrana 16 głosami przy
1 wstrzymującym się)
– Magda Graczykowska (klasa 4b, wybrana 16 głosami przy
1 wstrzymującym się)
– Hanna Krężel (klasa 6b, wybrana 16 głosami przy
1 wstrzymującym się)

Kontakt do Rady Rodziców: RR322@gmail.com
3. Sprawy różne
 Omówienie budżetu RR na rok 2018/2019
Przewodnicząca Rady Rodziców wraz z Panią Skarbnik przygotują i przedstawią na
kolejnym zebraniu Rady Rodziców preliminarz wydatków RR na rok szkolny 2018/2019.
Wówczas też zostanie on poddany pod głosowanie.
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Ponownie podniesiono sprawę zmobilizowania rodziców do dokonywania wpłat na RR.
Wskazano na konieczność lepszego informowania rodziców o bieżącej i planowanej
działalności Rady –zarówno za pośrednictwem rodziców w poszczególnych klasach
(prośba Przewodniczącej, by przy każdym wysyłanym klasowym mailu była informacja
o numerze konta Rady Rodziców, wraz z informacją na jakie cele przeznaczane są
środki RR), jak i przy wykorzystaniu Librusa. Przyjęto, że sugerowana składka powinna
wynosić, tak jak w roku ubiegłym, 150 zł na jedną rodzinę (tzn. jeżeli w szkole jest
dwoje rodzeństwa, to składka wynosi po 75 zł na każde dziecko, jeżeli troje rodzeństwa
– po 50 zł).
 Głosowanie nad dofinansowaniem przez Radę Rodziców kosztów balu dla klas
8-mych
Rada Rodziców jednogłośnie podjęła uchwałę nr 2/2018/2019 o dofinansowaniu w roku
szkolnym 2018/2019 balu dla dzieci klas 8-mych w kwocie 1200 zł.
 Głosowanie nad sfinansowaniem przez Radę Rodziców ciasta dla nauczycieli i
pracowników administracji z okazji Dnia Edukacji Narodowej obchodzonego w
roku szkolnym 2018/2019 w SP 322 w dniu 15.10.2018
Rada Rodziców jednogłośnie podjęła uchwałę nr 3/2018/2019 o sfinansowaniu w roku
szkolnym 2018/2019 ciasta w kwocie 500 zł brutto.
 Głosowanie nad sfinansowaniem przez Radę Rodziców tortu na Święto Szkoły
przypadające dnia 17.11.2018. Rada Rodziców podjęła uchwałę nr 4/2018/2019
o sfinansowaniu tortu w kwocie 1500 zł (przegłosowano pozytywnie przy 1
osobie wstrzymującej się)
 Zostały omówione złożone do Rady Rodziców następujące wnioski:
 Pani Agnieszki Dworak – na zakup materiałów plastycznych i
artykułów do dekoracji szkoły (wnioskowana kwota 500 zł)
 Pielęgniarki szkolnej – na sfinansowanie apteczki (wnioskowana
kwota 500 zł)
 Pani bibliotekarki – na zakup książek do biblioteki szkolnej
(wnioskowana kwota 6500 zł oraz dodatkowe– 500 zł z
przeznaczeniem na nowości wydawnicze, 850 zł z przeznaczeniem
na prenumeratę czasopism).
 Informacje i wyjaśnienia przedstawione przez Dyrektora szkoły:
- prośba o opinię RR dotyczącą dni dyrektorskich (dni wolnych od zajęć
lekcyjnych, podczas których dzieci objęte są opieką świetlicową) W roku
szkolnym 2018/2019 będą to następujące dni: 15.10.2018, 02.11.2018,
15-17.04.2019, 02.05.2019 (zaopiniowana pozytywnie)
- prośba o opinię RR dotyczącą programu profilaktyczno-wychowawczego
działającego w SP 322 przygotowywanego przez przedstawicieli Rady
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Pedagogicznej wraz z Dyrektorem Szkoły (zaopiniowania pozytywnie przy
4 głosach wstrzymujących się);
- Informacja o jakości posiłków dostarczanych przez firmę cateringową, oraz
o organizacji i przebiegu ich wydawania dzieciom (oba tematy, wg. oceny
Dyrektora, na poziomie dobrym)
- przypomnienie dotyczące ubezpieczenia NNW dla uczniów; na Librusie i
stronie szkoły został umieszczony linki wraz z hasłem, pod którym rodzice
sami wybierają i opłacają ubezpieczenie swoich dzieci;
- utrzymanie założenia planu zajęć lekcyjnych poszczególnych klas, bez
konieczności wprowadzenia zmianowości
 Omówienie tematu festynu szkolnego
Pani Małgosia Ciesielska – opiekun samorządu szkolnego oraz delegowany nauczyciel
do kontaktów z Radą Rodziców, omówiła temat organizacji planowanego na dzień
17.11.2018 r (322 dzień roku – Święto Szkoły) pikniku Rodzinnego. Przypomniała
główne założenia oraz podjęte do tej pory kwestie organizacyjne, oraz poprosiła o
zaangażowanie Rodziców w pomoc przy przygotowaniach: posiłki tematyczne, stroje,
dekoracje. Przypomniała też podział tematyczny poszczególnych poziomów klas:
Klasy II – Grecja
Klasy III – Hawaje
Klasy IV – USA
Klasy V – Francja
Klasy VI – Włochy
Klasy VII – Irlandia
Klasy VIII – Hiszpania
Do ustalenia został temat zaangażowania klas I.
4. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Rady Rodziców i zasygnalizowanie spraw
do omówienia
Ustalono, że kolejne zebranie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 06 listopada 2018 r
o godz. 18.00.

Na tym zebranie zostało zakończone.

Osoba protokołująca:
Marta Kowalik

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Klaudia Marczak
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Lista obecności podczas zebrania RR w dniu 02.10.2018 roku:
1. Małgorzata Chłodzińska (1a)
2. Monika Rudzińska (1b)
3. Łukasz Ancyparowicz (2a)
4. Magdalena Komorowska (2b)
5. Marta Kowalik (3a)
6. Klaudia Marczak (3b)
7. Justyna Suchecka (4a)
8. Agnieszka Szczygielska (4a)
9. Grażyna Kopeć (4b)
10. Magda Graczykowska (4b)
11. Paulina Sochacka (4c)
12. Marta Kowalczyk (4d)
13. Jan Polak (5a)
14. Agnieszka Gordon (5b)
15. Magdalena Krzemińska (5c, 8a)
16. Magdalena Kordala (5d)
17. Hanna Krężel (6b)
18. Ewa Skwarczyńska (8b)
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