Protokół nr 4/2019/2020
z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie
z dnia 09.12.2019 roku, godz. 19.30
W dniu 9 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 385, ul. Klimatyczna 1, Warszawa –
Wesoła odbyło się posiedzenie Rady Rodziców (RR).
Posiedzenie miało charakter organizacyjny, zwołane zgodnie z ustalonym harmonogramem
posiedzeń Rady Rodziców.
Porządek posiedzenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie posiedzenia, powitanie przybyłych.
Prezentacja oferty fotograficznej dla uczniów Szkoły.
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 3 z dn. 04.11.2019 r.
Omówienie głosowań internetowych.
Omówienie konkursu Budżet uczniowski2018/2019.
Przedstawienie przez Przewodniczącą RR informacji przekazanych przez Dyrekcję
Szkoły.
7. Oddanie głosu Skarbnikowi RR.
8. Wizyta Dyrekcji Szkoły - przekazanie informacji i dyskusja.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie przybyłych.
Posiedzenieotworzyłaiprzewodniczyłamu Przewodnicząca RR – pani Tatiana Erenc Sędziak, przywitała wszystkich obecnych. Stwierdziła, że posiedzenie zostało zwołane
zgodnie z regulaminem i jest prawomocne – zebrało się i stwierdziła kworum.
Skład obradującego gremium:
1. Przewodnicząca – pani Tatiana Erenc - Sędziak.
2. Liczba obecnych członków RR – 12 z 24.
3. Liczba nieobecnych członków RR:
● nieobecności usprawiedliwione (mail do Przewodniczącej przed zebraniem): 6 Tomasz Kwapiński (5c), Michał Nadowski (3b), Natalia Siwek (0a), Emil Marton
(2d), Małgorzata Zarzycka (8c), Bartosz Mańka (7b).
● nieobecności
nieusprawiedliwione
(6):
przedstawiciele
klas:
Dorota
Woźniakowska (1a), Katarzyna Białkowska - Szulc (2c), Marta Pindral(5b),
MałgorzataGoliszek(6c),Magdalena Czajkowska (8a), Magdalena Piotrowicz
(8b).
Załącznik nr 1 do protokołu: Lista obecności – 12 osób obecnych z 24.
Ad. 2. Prezentacja ofert fotograficznych dla uczniów Szkoły.
Na spotkanie Rady Rodziców przyszedł p. Mirosław Oziemkowski, przedstawiciel fotografów
Anny Kawa - Wójcickiej i Tomasza Wójcickiego (www.comostudio.com ). Ich studio wykonuje
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zdjęcia w szkołach podstawowych na terenie Warszawy. Do zdjęć wykorzystują eksponaty z
dawnych lat. Tło jest naturalne, nie korzystają z funkcji fotoszopa, nie wycinają tła.
Poprawiają ewentualnie tylko zmiany na skórze u dzieci w okresie trądzikowym. Cena: 20
zł/szt.Proponowanesą3pozycje(grupowe, towarzyskie, legitymacja). Można też kupić
zdjęcie w wersji cyfrowej za 30 zł. Po sprzedaży możliwe jest przekazanie zdjęć w wersji
elektronicznej dla RR do wykorzystania w szkole (tablo, itp.). Forma sprzedaży - do
uzgodnienia z rodzicami.
Rada Rodziców
www.fon.studio).

otrzymała

również

ofertę

od: Studio Graf Foto (www.foton.net,

Ad. 3 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 3 z dn. 04.11.2019 r.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia protokołunr3zdn.04.11.2019r.z
poprzedniego zebrania. Nie wniesiono żadnych uwag, poprawek. Protokół został
zatwierdzony (12 głosów za/24).
Ad. 4. Omówienie głosowań internetowych.
W okresie pomiędzy zebraniami RR odbyły się dwa głosowania internetowe:
1) Głosowanie nr 4 -dotyczyło propozycji wprowadzenia MENU WEGETARIAŃSKIEGO w
naszej stołówce. Głosowanie zostało przeprowadzone do 05.XI.2019 r. do godz. 20:00.
Głosowanie miało charakter tylko i wyłącznie zorientowania się czy istnieje takie
zainteresowanie i potrzeba wśród uczniów. W głosowaniu internetowym wzięło udział 16
osób (8 głosów TAK, 4 osoby NIE, 4 osoby wstrzymały się). Zadeklarowanych zostało
16 uczniów ze wszystkich klas.
2) Głosowanie nr 5 (4 wnioski): głosowanie przeprowadzono do 28.XI.2019 r. do godz.
20:00.
1. Głosowanie w sprawie dofinansowania nagród w konkursie "Pocztówka z Wesołej"
organizowanymprzezPanieześwietlicyszkolnej. Konkurs dotyczy uczniów świetlic
szkolnychzcałejdzielnicy z klas I-IV. Kwota dofinansowania 300 zł. W głosowaniu
internetowym wzięło udział 16 osób (15 głosów TAK, 1 osoba NIE, 0 wstrzymujących
się).
2. Głosowanie w sprawie dofinansowania nagród i poczęstunku w kampanii "Lekki
tornister" organizowanej przez Panie ze świetlicy. Dyplomy i poczęstunek są dla klasy,
która uzyska najniższą średnią wagę tornistra. Konkurs dotyczy uczniów klas I-III. Kwota
dofinansowania 100 zł. W głosowaniu internetowym wzięło udział 16 osób (5 głosów
TAK, 6 osób NIE, 5 wstrzymujących się).
3. Głosowanie w sprawie dofinansowania nagród w konkursie "Pocztówka do Św.
Mikołaja" zorganizowanym przez Panie ze świetlicy. Konkurs dotyczy uczniów klas: Ia,
Ib, Ic. Kwota dofinansowania 100 zł. W w głosowaniu internetowym wzięło udział 16
osób (16 głosów TAK, 0 osób NIE, 0 wstrzymujących się).
4. Głosowanie w sprawie dofinansowania wycieczki dla ucznia w trudnej sytuacji
materialnej. Kwota dofinansowania 80 zł. W głosowaniu internetowym wzięło udział 16
osób (16 głosów TAK, 0 osób NIE, 0 wstrzymujących się).

2

Ad. 5. Omówienie konkursu Budżet uczniowski2018/2019.
Do chwili obecnej nie wpłynęły do RR żadne faktury i paragony za zakupione przedmioty
opisane w harmonogramie prac zwycięskiegoprojektuzpoprzedniegorokuszkolnego.
Przewodnicząca RR ponowi kontakt z wychowawczynią, która jest opiekunką projektu
zwycięskiej klasy. Przedstawicielka klasy 3a zaoferowała swoją pomoc w realizacji projektu.
Ad. 6 Przedstawienie przez Przewodniczącą RR informacji przekazanych przez
Dyrekcję Szkoły.
Odpowiedzi na pytania skierowane do p. Dyrektor zostały przesłane przez Przewodniczącą
RR drogą mailową do zainteresowanych klas.
Ad. 7. Oddanie głosu Skarbnikowi RR.
Skarbniczka zapoznała przedstawicieli klas ze stanem wpłat na konto RR w poszczególnych
klasach.
Ad. 8. Wizyta Dyrekcji Szkoły - przekazanie informacji i dyskusja.
W spotkaniu wzięły udział Pani Dyrektor Danuta Krzyżanowska oraz Zastępca Dyrektora
Kinga Sadlej, które przekazały poniższe informacje:
1. Film o szkole: dzieci były bardzo zaangażowane, są zadowolone z udziału przy jego
powstawaniu.
2. Egzaminy próbne klas ósmych: rodzice otrzymają informację zwrotną, co należy
poprawić, jak dzieci były przygotowane formalnie do egzaminu (np. strój galowy,
legitymacja, spóźnienia). Zostały zorganizowane zajęcia efektywnego uczenia się,
doradztwo zawodowe, pani psycholog uczyła dzieci, jakzrelaksowaćsięwczasie
egzaminów.
3. Przegląd Mam Talent: zgłosiło się 10 kandydatów,konkurspoprowadzinauczyciel
zastępujący opiekunkę konkursu.
4. Wolontariat: Działania wolontaryjne w bieżącym roku szkolnym to m.in.: zbiórka żołędzi,
rzeczy dla schroniska dla psów, jasełka dla osób niepełnosprawnych, Paczka na Kresy
oraz po raz kolejny planowana jest organizacja sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
5. WOŚP: zaproszenie dla rodziców do udziału w zbiórce oraz przygotowaniu kawiarenki w
dniu 12 stycznia 2020 roku.
6. Projekt budżetu na rok 2020: przekazano doopiniiRR.Zostałyobcięteśrodkina
wynagrodzenia dla nauczycieli.
7. Nieobecność wychowawcy w klasie 5a: obecnie wychowawca p. Katarzyna Deptuła jest
nazwolnieniulekarskim.Dyrektorjakopracodawcaniemaprawadopytywać się o
przyczynę nieobecności. I semestr kończy się 10.I. Jeśli będzie informacja, że to będzie
dłuższanieobecność, to wychowawcę zastąpi II wychowawca (p. Barbara Nikiforuk),
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konieczna jest zmiana planu, aby II wychowawca przejął obowiązki. Język polski na
bieżąco, w miarę istniejącego planu prowadzonesązajęcia.WIIpółroczuSzkoła
postara się, aby w klasie był polonista odpowiedzialny za realizację podstawy
programowej na ten rok szkolny. Przedstawiciel klasy zgłosił, że dzieci nie miały
opiekuna w czasie kręcenia filmu, nie czuły się zaopiekowane, nie skorzystały z atrakcji,
bo nie wiedziały co i gdzie mogą zrobić. Zdaniem rodziców bez wychowawcy są teraz
dzieci puszczone samopas.
8. Budżet Uczniowski: Jedna z klas chciała zaproponować w ramach Budżetu utworzenie
strefy ciszy dla klas IV-VIII. Zadano pytanie, czy jest miejsce w szkole na małą strefę
ciszy. Pani Dyrektor poinformowała, że w szkole niestety brakuje przestrzeni na tego
typu inwestycje. Obecnie już brakuje sal.
9. Od zabawy do sportu:dzieci z naszej Szkoły wzięły udział w eliminacjach warszawskich.
Ad. 9. Sprawy różne.
1. Głosowanie w sprawie zaopiniowania “Projektu Planu Finansowego Szkoły
Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok 2020” - Przeprowadzono
głosowanie w sprawie zaopiniowania budżetu w/w projektu. Planowany budżet został
zaopiniowany negatywnie (12 głosów przeciw/12).
Załącznik nr 2: Uchwała nr 13/2019/2020 w sprawie zaopiniowania budżetu “Projektu
Planu Finansowego Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marsz. J.Piłsudskiego na rok 2020”.
2. Głosowanie w sprawie dofinansowania przejazdu grupy wolontariuszy do Radiówka
Do Rady Rodziców wpłynął wniosek od Pani Dyrektor w sprawie dofinansowania
przejazdugrupywolontariuszy do Radiówka na kwotę 300 zł. W wyniku głosowania
podjęto decyzję o dofinansowaniu wyjazdu (12 osób za/12).
Załącznik nr 3: Uchwała nr 14/2019/2020 w sprawie dofinansowania przejazdu grupy
wolontariuszy do Radiówka.
3. Głosowanie wsprawiedofinansowanianagródwkonkursachozdóbświątecznychi
wyrobów piernikowych
Do Rady Rodziców wpłynął wniosek od Pani Dyrektor w sprawie dofinansowania nagród
w konkursach ozdób świątecznych i wyrobów piernikowych dla klas IV - VIII, na kwotę
300 zł. W wyniku głosowania podjęto decyzję o dofinansowaniu nagród (12 osób za/12).
Załącznik nr 4: Uchwała nr 15/2019/2020 w sprawie dofinansowania nagród w
konkursach ozdób świątecznych i wyrobów piernikowych.
4. Zdjęcia klasowe - Jeśli poszczególne klasy posiadają oferty fotografów - można je złożyć
w RR. Po wybraniu jednej oferty Rada Rodziców wystąpi do Dyrekcji o zgodę i ustali
termin robienia zdjęć klasowych (po Nowym Roku).
5. Bal 8 klas - W związku z nieobecnością przedstawicieli klas 8. nie omawiano balu i nie
przekazano informacji na temat organizacji w latach ubiegłych.
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6. Wpłaty na fundusz RR - Prośba do rodziców o dokonywanie dobrowolnych wpłat na
fundusz RR. Dzięki tym wpłatom możliwe jest finansowanie różnych aktywności uczniów
naszej Szkoły.
Ad. 10. Zamknięcie posiedzenia.
Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca RR podziękowała jego uczestnikom za
aktywny udział, prosząc o współpracę oraz przekazanie zasadniczych ustaleń rodzicom. Na
tym posiedzenie Rady Rodziców i niniejszy protokół zakończono.
Załączniki do protokołu:
1. Lista obecności.
2. Uchwała nr 13/2019/2020.
3. Uchwała nr 14/2019/2020.
4. Uchwała nr 15/2019/2020.
5. Wykaz przeprowadzonych głosowań.
Protokół zawiera 5 stron.

Protokołowała: Marlena Świrk

Przewodnicząca Rady Rodziców
Tatiana Erenc – Sędziak

………………...…………………….............................. ………...……..…………………………....
(podpis)* 		

(podpis)*

* Podpisy zostały złożone na oryginale protokołu, który znajduje się w dokumentacji Rady Rodziców.
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