
Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 353 im.

„Wielkich Odkrywców” 
12 września 2019 roku godzina 19.30 

rok szkolny 2019/2020

1. Powitanie

Przewodnicząca Rady Rodziców (RR) w roku szkolnym 2018/2019 Pani  Wioletta Pisarek  powitała
przedstawicieli  RR  uczestniczących  w  pierwszym  posiedzeniu,  które  odbyło  się  w  dniu
12 września 2019 roku.

W posiedzeniu wzięło udział łącznie 24 osób, będących przedstawicielami poszczególnych klas Szkoły
Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców" w Warszawie (w roku szkolnym 2019/2020 w szkole
zorganizowano 29 oddziałów).

 Ukonstytuowanie się Zarządu RR 2019/2020

Wybór komisji skrutacyjnej w składzie:
 Marcin Makówka,
 Monika Dudek,
 Marcin Jędrzejewski.

Porządek głosowania:
 Zgłoszenie kandydatów.
 Przeprowadzenie głosowania.

Liczba osób uprawnionych do głosowania - 29 osób Liczba oddanych głosów - 24 głosów Liczba 
głosów ważnych - 24 głosów

W drodze tajnego głosowania dokonano wyboru następujących osób:
 Pani Wioletta Pisarek - Przewodniczący - 22 głosów „za", 2 „wstrzymuje się od głosowania", 0 

głosów „przeciw"
 Pani Monika Jarosz- Wiceprzewodniczący - 23 głosów „za", 1 „wstrzymuje się od głosowania", 0 

głosów „przeciw"
 Pani Emilia Izdebska  Stańczyk- Skarbnik - 22 głosów „za", 1 „wstrzymuje się od głosowania", 0 

głosów „przeciw",1"nie brał udziału''
 Pani Anna Wróbel- Sekretarz - 22 głosów „za", 2 „wstrzymuje się od głosowania", 0 głosów 

„przeciw"
 Pan Sebastian Brożyna - członek zarządu - 22 głosów „za", 2 „wstrzymuje się od głosowania", 0 

głosów „przeciw"
3. Wybór Komisji Rewizyjnej RR 2019/2020

Porządek głosowania:



 Zgłoszenie kandydatów.
 Przeprowadzenie głosowania.

Liczba osób uprawnionych do głosowania - 29 osób. Liczba oddanych głosów - 24 głosów. Liczba 
głosów ważnych - 24 głosów.

W drodze tajnego głosowania dokonano wyboru następujących osób:
 Pan  Arkadiusz  Radzikowski  -  24  głosów  „za",  0  „wstrzymuje  się  od  głosowania",  0  głosów

„przeciw"
 Pani Małgorzata Mrożek- 23 głosów „za", 1 „wstrzymuje się od głosowania", 0 głosów „przeciw"
 Pan Dariusz Zawadka - 24 głosów „za", 0 „wstrzymuje się od głosowania", 0 głosów „przeciw"

Po przeprowadzeniu tajnych wyborów Przewodnicząca Pani Wioletta Pisarek powitała Panią Dyrektor
Katarzynę Głusek-Wojciechowicz.

4. Wystąpienie Pani Dyrektor Katarzyny Głusek-Wojciechowicz

 Pani Dyrektor powitała przedstawicieli Rady Rodziców.
 Pani Dyrektor zasygnalizowała prośbę o pozytywne zaopiniowanie „Programu profilaktyczno-

dydaktycznego”  oraz  pozytywną  opinię  dotyczącą  „Planu  nadzoru”.  Pani  Dyrektor  z  pełną
odpowiedzialnością podpisuje się pod przedmiotowymi dokumentami i prosi przedstawicieli RR
o głosowanie w celu ich pozytywnego zaopiniowania.
Pani Dyrektor Katarzyna Głusek-Wojciechowicz wyjaśniła też sytuację związaną z podręcznikami
dotacyjnymi dla uczniów.

5. Bieżące sprawy / odpowiedzi na pytania oraz uwagi zgłaszane przez rodziców:

 Program  wychowawczo-profilaktyczny  wraz  z  harmonogramem  działań  profilaktyczno-
wychowawczych w roku 2019/2020 zostały przesłane drogą elektroniczną do wszystkich osób
wchodzących w skład RR. Przedstawiciele RR proszeni są o zapoznanie się z dokumentami do
najbliższego spotkania RR (19.09.2019 r.).

 Dane kontaktowe nowego Zarządu RR zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły,
w  zakładce  Rada  Rodziców  „Ważne  Informacje"  -  http://sp353.pl/wazne-informacje/  ,
niebawem zostanie zaktualizowana również lista przedstawicieli.

 Składka na ubezpieczanie od NNW - na stronie RR w zakładce aktualności, znajduje się link do
oferty ubezpieczenia -  http://sp353.pl/aktualnosci/ .Obecnie obowiązujące przepisy -Prawa
Oświatowego nie upoważniają dyrektora szkoły do zawierania umów ubezpieczenia na rzecz
uczniów.  Rada  rodziców  również  nie  posiada  takich  kompetencji.  Decyzja  o  wyborze
ubezpieczyciela  pozostaje  wyłącznie  w gestii  rodziców uczniów. Rada Rodziców nie może
zawrzeć  grupowej  umowy ubezpieczenia  od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
dzieci,  ale  możemy  spośród  nadesłanych  ofert  ubezpieczenia  rekomendować  -  naszym
zdaniem-najkorzystniejszą umowę grupową. W roku szkolnym 2019/2020 rekomendujemy
ofertę  przygotowaną  przez  brokera  Gold  Marzena  Spaniał,  ale  ostateczna  decyzja  co  do
wyboru ubezpieczyciela należy do rodziców.

http://sp353.pl/aktualnosci/
http://sp353.pl/wazne-informacje/


W odróżnieniu od lat ubiegłych w roku szkolnym 2019/2020 składki na ubezpieczenie nie
będą  zbierane  przez  skarbników  klasowych,  osoby  zainteresowane  zawarciem  umowy
NNW  dokonują  opłaty  za  wybrany  wariant  polisy  bezpośrednio  na  rachunek  bankowy
brokera, a następnie zgłoszenia dziecka przez dedykowany formularz online.
Termin płatności składki na ubezpieczenie upływa 30 września 2019 r.

 Składka na RR - sugerowana kwota składki na RR to 70 zł. Sugerowana Składka na ksero 
wynosi 10 zł. Przewodnicząca zarządziła głosowanie w tej sprawie. 
RR podjęła uchwałę w tej sprawie sugerowana kwota składki na RR to 70 zł, na ksero wynosi 10 zł. 
Liczba osób uprawnionych do głosowania - 29 osób. Liczba oddanych głosów - 24 głosów. Liczba 
głosów ważnych - 24 głosów.

Termin wnoszenia wpłat na rachunek bankowy Rady Rodziców:
Do 30 listopada 2019 r.:
- opłata za ksero w całości.
- pierwsza część składki na FRR 
Do 30 kwietnia 2020 r. - druga część składki na FRR.
W tytule przelewu należy umieścić  następujące informacje:  oznaczenie klasy,  liczba dzieci,  za
które dokonana jest wpłata, np. Klasa 8B 25 osób po 70 zł Fundusz Rady Rodziców i 25 osób po
10 zł Ksero.
Klasom, które opłacą całość składek na Funduszu Rady Rodziców w terminie do 31 marca 2020     r. 
przysługuje bonifikata:
wpłata 100% zwrot 15% wartości wpłat,
wpłata powyżej 90%-99% zwrot 10 % wartości wpłat,
wpłata powyżej 80%-89% zwrot 5% wartości wpłat. 
Zwrot ten przekazywany jest na konto Skarbnika klasowego lub gotówką do wykorzystania na
cele danej klasy. 

Ze składek wnoszonych przez rodziców uczniów na RR dofinansowywane są m.in.:
 konkursy szkolne i międzyszkolne,
 nagrody za wyniki w nauce,
 nagrody za wyniki sportowe,
 bale szkolne dla dzieci, np. karnawałowy, itp.
 uroczystości szkolne,
 zakup krawatów dla uczniów klas pierwszych
 dofinansowanie  dla  klas  trzecich  książek  na  zakończenie  etapu  edukacji
wczesnoszkolnej w wysokości 30% wartości wpłat danej klasy
 pomoc materialna dla uczniów dla najbardziej potrzebujących uczniów (zgodnie
z opiniami wychowawców klas)

 Na każdym zebraniu RR, Skarbnik RR będzie przekazywał zestawienia wpłat na Radę Rodziców z
poszczególnych klas wraz z informacją o stanie posiadanych środków oraz ich wydatkowania.

Każda osoba, która wyrazi chęć wglądu do pełnej dokumentacji finansowanej RR, otrzyma taką
możliwość. Rada Rodziców kieruje się zasadą pełnej transparentności.



6. Planowany termin następnego zebrania RR

Kolejne zebranie RR planowane jest na dzień 19.09.2019 r. (czwartek) o godz. 18:30.

Wszyscy przedstawiciele RR zostaną poinformowani o ostatecznej dacie drugiego posiedzenia drogą
mailową. Bardzo prosimy przedstawicieli RR o zgłaszanie wniosków, potrzeb, pytań, które powinny
być omówione na kolejnym posiedzeniu RR.

7. Zakończenia posiedzenia

Zakończenie posiedzenia.      

Pożegnanie przedstawicieli RR.


