Protokół nr 5 z zebrania Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 312 w Warszawie
w dniu 13.05.2019 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 25 osób, ale 29 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) bieżące szkolne sprawy organizacyjne
b) wiosenna Zbiórka Makulatury w dniach 15-17 maja
c) rozliczenie opłat za fotografie z balu karnawałowego
d) pamiątkowe fotografie klasowe klas 0-7 oraz 8 i 3 gimnazjum
e) stanu funduszu RR
f) Gocławski Dzień Rodzinki.
4. Na początku zebrania Pani Dyrektor Ewa Adamska przekazała informacje ogólne i
odpowiadała na pytania rodziców:
a) bezpieczeństwo, wzajemne nękanie się przez dzieci, tragedia w wawerskiej szkole
b) zielone szkoły i zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wyjazdów
c) potrzeba prowadzenia debaty z rodzicami w sprawie bezpieczeństwa i wychowania,
przeciwdziałanie nienawiści, złe wzorce płynące z mediów i gier, potrzebna pomoc
specjalistów, psychologów w rozchwianych emocjach dzieci, programy prewencyjne
d) zmiana liczebności klas w roku szkolnym 2019/2020, plan redukcji dotyczy jednej z klas 2,
jednej z klas 4 i jednej z klas 5
e) po wniosku o klasy sportowe i dwujęzyczne nie zgłaszają się chętni kandydaci to takich klas
f) rodzice wnioskują o zwiększenie liczby stojaków na rowery w czasie akcji lato w mieście
g) rodzice proszą o zmianę tematyki bajek wyświetlanych w świetlicy nr 2
h) prośba o prezentację statystki przyznanych przez szkołę stypendiów dla uczniów
i) prośba o informacje zwrotne o wynikach konkursów i ogłaszanie konkursów z większym
wyprzedzeniem
k) szkoła przekazuje rodzicom organizację Gocławskiego Dnia Rodzinki.
5. Pan Michał Serzycki prezentował ogłoszenie o zbiórce makulatury.
6. Pan Michał Serzycki podsumował wpłaty za fotografie z balu karnawałowego dla klas 1-3.
7. Pan Michał Serzycki przedstawił harmonogram sesji z fotografem dla klas 0-7.
8. Pani Luiza Gąsiewska przedstawiła nowe zasady organizacji Gocławskiego Dnia Rodzinki
a) organizacją i koordynacją imprezy mają zająć się rodzice przy wsparciu nauczycieli
b) konieczne jest zgłoszenie się osoby, która podejmie się koordynacji całej imprezy
c) musi powstać formalny plan i regulamin imprezy zbiorowej

d) do 17 maja 2019 r. oddziały klasowe zgłaszają pomysły na atrakcje oraz zakres
uczestnictwa w organizacji Gocławskiego Dnia Rodzinki jako wiadomość e-mail na adres Rady
Rodziców
e) w przypadku zebrania funduszy w czasie imprezy proponowany wstępnie cel zbiórki to
instalacja szkolnego radiowęzła
f) do rozważenia jest przesunięcie terminu imprezy z 31 maja na początek czerwca 2019 r.
9. Następne zebranie Rady Rodziców jest przewidziane we wrześniu 2019 r.
Zebranie protokołował: Michał Serzycki
Załącznik nr 1. Lista obecności

