Protokół nr 4 z zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie
w dniu 11.03.2019 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 20 osób, ale 21 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) podsumowanie organizacja balu karnawałowego w lutym 2019 r. oraz dyskoteki dla klas
starszych
b) omówienie współpracy z fotografem szkolnym
c) omówienie stanu funduszy Rady Rodziców
d) omówienie spraw bieżących
4. Na początku zebrania Pani Dyrektor Ewa Adamska odpowiadała na pytania rodziców:
a) działania w ramach akcji „lekki plecak”
b) zmiany w systemie oceniania
c) zmniejszenie ilości klas 4 i 5 poprzez połączenie klas
d) mural Kamili Skolimowskiej
e) dni wolne od zajęć dydaktycznych w kwietniu 2019 r.
f) organizacja zajęć w budynku po gimnazjum
g) ankieta dotycząca obiadów i jadłospisu
5. Pan Michał Serzycki poprosił o zgłaszanie uwag dotyczących długości przerw w naszej
szkole w związku z zaopiniowaniem nowego rozporządzenia dot. przerw.
6. Pan Michał Serzycki podsumował organizację balu karnawałowego dla klas 1-3 oraz
dyskoteki karnawałowej dla klas 4-7.
7. Pan Michał Serzycki przedstawił pismo od Burmistrza dot. wyboru dwóch reprezentantów
Rady Rodziców na udział w komisji wyboru dyrektora szkoły, który odbędzie się w dniu
08.04.2019 r. Rada Rodziców podjęła (w głosowaniu jawnym) uchwałę nr 7/2018/2019
dotyczącą powyższego udziału RR – zgłosiły się dwie osoby: Pan Michał Serzycki oraz Pani
Małgorzata Urbaniak, (19 osób za, 0 głosów przeciw).
8. Prezydium wybrało fotografa, który wykona zdjęcia klasowe oraz albumy z uroczystości
szkolnych w roku szkolnym 2018/2019. Szczegółowe informacje odnośnie dystrybucji zdjęć
będą przesłane poprzez system Librus.

9. Pan Michał Serzycki omówił stan Funduszy Rady Rodziców oraz planowane wydatki.
10. Pan Michał Serzycki omówił sprawy bieżące:
a) kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez świetlicę szkolną
b) prośba o wsparcie medialne uroczystości szkolnej – Mural Kamili Skolimowskiej w dniu
27.05.2019 r.
11. Następne zebranie Rady Rodziców zaplanowane jest na dzień 6.05.2019 r. g. 18:30 na
którym omówione będą:
a) funkcjonowanie Funduszu Rady Rodziców - przedstawienie realizacji planu wydatków oraz
wielkość wpłat
b) dofinansowanie nagród dla uczniów wzorowych na zakończenie roku szkolnego
c) udział Rady Rodziców na pikniku w Dniu Rodzinki
Zebranie protokołowała: Renata Dalecka
Załącznik nr 1. Uchwała nr 7/2018/2019
Załącznik nr 2. Lista obecności

