Protokół nr 3 z zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie
w dniu 21.01.2019 r.
1. Otwarcie zebrania
Zebranie otworzył Pan Michał Serzycki – Sekretarz Rady Rodziców
2. Sprawdzenie listy obecności
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W zebraniu uczestniczyło 26 osób, ale 30 przedstawicieli klas ze wszystkich 67 klas w całej
szkole - w niektórych przypadkach było po kilka osób z jednej klasy lub jedna osoba
reprezentowała dwie klasy.
Zebrani zostali poinformowani, że każda klasa w głosowaniach ma prawo do jednego głosu.
3. Przyjęcie porządku obrad:
a) prezentacja oferty cenowej firmy mySafety
b) przedstawienie propozycji zmian w systemie ochrony placówki
c) działania w ramach akcji „lekki plecak”
d) organizacja balu karnawałowego w lutym 2019 r. oraz dyskoteki dla klas starszych
e) wybór fotografa szkolnego
f) omówienie stanu funduszy Rady Rodziców
g) omówienie spraw bieżących
4. Pan Michał Serzycki zaprezentował szczegółową ofertę cenową firmy mySafety dot.
zabezpieczeń przed kradzieżą rzeczy osobistych uczniów np.: kluczy, plecaków, telefonów.
Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony rodziców to firma mySafety może ubezpieczyć rzeczy
od następnego roku szkolnego.
5. Pan Michał Serzycki przedstawił poszczególny udział klas we wpłatach na ochronę w roku
szkolnym 2018/2019. Następnie omówiona została obecna sytuacja związana z ochroną
w szkole oraz koszty współpracy z firmą Pallas.
6. Pan Michał Serzycki przedstawił plany placówki w zakresie zakupu szafek dla uczniów klas
od 4 do 8.
7. Pan Michał Serzycki przedstawił plan organizacji balu karnawałowego dla klas 1-3 oraz
dyskoteki karnawałowej dla klas 4-7. Szczegółowe informacje będą przesłane do rodziców
poprzez system Librus.
8. W miesiącu lutym planowane jest podsumowanie ofert od fotografów oraz prowadzenie
spotkań Prezydium z poszczególnymi fotografami. Prezydium wybierze fotografa (na
podstawie otrzymanych ofert), który w roku szkolnym 2018/2019 będzie robił zdjęcia w naszej
szkole. Planowany termin wykonania zdjęć klasowych to kwiecień 2019 r.
9. Pan Michał Serzycki omówił stan Funduszy Rady Rodziców oraz planowane wydatki.

10. Pan Michał Serzycki omówił sprawy bieżące:
a) Mural poświęcony Kamili Skolimowskiej uświetnią zawody sportowe w maju
b) oferta utworzenia klasy dwujęzycznej i sportowej dla obecnych klas 6, czyli przyszłych klas
7 – spotkanie Dyrekcji z rodzicami zaplanowane jest w lutym 2019 r.
c) ankieta obiadowa, badanie poziomu satysfakcji i oczekiwań rodziców będzie dostępna
w formie elektronicznej na stronie szkoły
d) prośba o zamykanie szatni i utrzymanie w nich porządku przez uczniów i personel szkoły
e) planowane jest wydzielenie bloku sportowego dla zajęć po godzinach pracy szkoły
f) przestawienie wspólnych akcji szkoły i RR oraz zasad rozliczania zbiórek pieniężnych
11. Następne zebranie Rady Rodziców zaplanowane jest na dzień 11.03.2019 r. g. 18:30 na
którym omówione będą:
a) zasady funkcjonowania Funduszu Rady Rodziców - przedstawienie planu wydatków oraz
wielkość wpłat
b) organizacja dyskoteki i balu karnawałowego - podsumowanie
c) przedstawienie oferty cenowej wybranego fotografa
Zebranie protokołowała: Renata Dalecka
Załącznik nr 1. Lista obecności

