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1. Powitanie 
 
Przewodniczący Rady Rodziców (RR) w roku szkolnym 2016/2017 Pan Davide Carbonaro oraz 
Pani Dyrektor Katarzyna Głusek-Wojciechowicz powitali przedstawicieli Rady Rodziców 
uczestniczących w posiedzeniu w dniu 15 września 2017 roku.. 
 
W posiedzeniu wzięło udział łącznie 29 osób, będących przedstawicielami poszczególnych 
klas Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie (w roku szkolnym 
2017/2018 w szkole zorganizowano 30 oddziałów). 
 

2. Ukonstytuowanie się Zarządu RR 2017/2018 
 
Wybór komisji skrutacyjnej w składzie: 

 Arkadiusz Radzikowski, 
 Andrzej Jarocki, 
 Katarzyna Grodzka. 
 

Porządek głosowania: 
 Zgłoszenie kandydatów. 
 Przeprowadzenie głosowania. 

 
Liczba osób uprawnionych do głosowania – 29 osób 
Liczba oddanych głosów – 29 głosów 
Liczba głosów ważnych – 29 głosów 
 
W drodze tajnego głosowania dokonano wyboru następujących osób: 

 Pan Robert Smoderek – Przewodniczący – 28 głosów „za”, 1 „wstrzymuje się od 
głosowania”, 0 głosów „przeciw” 

 Pani Eliza Czech-Kin – Wiceprzewodniczący – 28 głosów „za”, 1 „wstrzymuje się od 
głosowania”, 0 głosów „przeciw” 

 Pani Wioletta Pisarek – Skarbnik – 28 głosów „za”, 1 „wstrzymuje się od głosowania”, 
0 głosów „przeciw” 

 Pani Emilia Izdebska-Staoczyk – Sekretarz – 28 głosów „za”, 1 „wstrzymuje się od 
głosowania”, 0 głosów „przeciw” 

 
 
 



3. Wybór Komisji Rewizyjnej RR 2017/2018 
 

Porządek głosowania: 
 Zgłoszenie kandydatów. 
 Przeprowadzenie głosowania. 

 
Liczba osób uprawnionych do głosowania – 29 osób 
Liczba oddanych głosów – 29 głosów 
Liczba głosów ważnych – 29 głosów 
 
W drodze tajnego głosowania dokonano wyboru następujących osób: 

 Pani Monika Jarosz – 28 głosów „za”, 1 „wstrzymuje się od głosowania”, 0 głosów 
„przeciw” 

 Pani Małgorzata Weyssenhoff – 28 głosów „za”, 1 „wstrzymuje się od głosowania”, 0 
głosów „przeciw” 

 Pani Julia Drapała – 28 głosów „za”, 1 „wstrzymuje się od głosowania”, 0 głosów 
„przeciw” 

 
4. Wystąpienie Pani Dyrektor Katarzyny Głusek-Wojciechowicz 

 
 Pani Dyrektor powitała przedstawicieli Rady Rodziców. 
 Pani Dyrektor zasygnalizowała potrzebę zatwierdzenia „Programu profilaktyczno-

dydaktycznego” wraz ze „Strategią działania”. Pani Dyrektor z pełną 
odpowiedzialnością podpisuje się pod przedmiotowym dokumentem i prosi 
przedstawicieli RR o głosowanie w celu ich zatwierdzenia. 

 Pani Dyrektor zasygnalizowała sprawy tzw. „Zielonej Szkoły” i stworzenie programu 
„klasy z klasą”. Na następnym posiedzeniu RR poprosimy Panią Dyrektor  
o przedstawienie szczegółów programu. 

 Pani dyrektor poinformowała, że w szkolnej stołówce nastąpiła zmiana. Zatrudniono 
nową kucharkę oraz nową pomoc kuchenną. Pani Dyrektor prosi o ewentualne uwagi 
dotyczące obiadów. Jednocześnie Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą przekazaną od 
Pani Małgosi, której firma prowadzi szkolną stołówkę, o zgodę na podwyższenie 
opłaty za obiady o 10 groszy. Warto podkreślid, że kilku przedstawicieli RR zwróciło 
uwagę, że dzieci zauważyły poprawę w jakości obiadóow. 
Jeden z przedstawicieli RR zgłosił propozycję podwyższenia ceny o 20 groszy w celu 
zaokrąglenia do pełnej kwoty, tj. 7 złotych za obiad. Wniosek został poddany 
głosowaniu, przedmiotowa kwota została zatwierdzona przez RR.  
 

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

 Program wychowawczo-profilaktyczny wraz ze strategią działania – w poprzednich 
latach panował zwyczaj, że program był poddawany głosowaniu na pierwszym 
posiedzeniu RR. Dwa lata temu, Przewodniczący RR Pan Robert Smoderek 
zaproponował zmianę tej zasady, aby wykluczyd sytuację, w której konieczne jest  
podejmowanie decyzji o przyjęciu ww. dokumentów bez możliwości wcześniejszego 
zapoznania się z nimi. Przewodniczący RR zaproponował, aby ww. dokumenty zostały 
przesłane drogą elektroniczną do wszystkich osób wchodzących w skład RR. 



Przedstawiciele RR proszeni są o zapoznanie się z dokumentami i przeprowadzenie 
głosowania elektronicznego, w terminie do dnia 29 września 2017 r.  
 

 Dane kontaktowe nowego Zarządu RR zostały zamieszczone na stronie internetowej 
szkoły, w zakładce Rada Rodziców „Ważne Informacje” - http://sp353.pl/wazne-
informacje/ 
 

 Składka na ubezpieczanie od NNW - na stronie RR w zakładce aktualności, znajduje 
się link do oferty ubezpieczenia - http://sp353.pl/aktualnosci/ Ubezpieczenie 
obowiązuje już od dnia 1 września 2017 r., pozostaje jedynie kwestia oficjalnego 
przystąpienia do przedmiotowego ubezpieczania. Składa wynosi 50 lub 71 złotych,  
w zależności od wybranej opcji ubezpieczenia. Ewentualne szkody powinny byd 
zgłaszane bezpośrednio do Ubezpieczyciela. W przypadku jakichkolwiek pytao lub 
wątpliwości prosimy o kontakt z brokerem ubezpieczeniowym. Numer telefonu do 
brokera znajduje się w ofercie.  
Aby wypełnid obowiązki leżące po stronie szkoły, do dnia 29 września konieczne jest 
zebranie list osób przystępujących do ubezpieczenia oraz wpłacenie składek do 
Skarbników klasowych. Skarbnicy klasowi, powinni natomiast, najpóźniej również w 
dniu 29 września przelad środki na konto RR (w tytule przelewu należy wskazad, 
której klasy składka dotyczy oraz umieścid informację, że jest to przelew środków na 
ubezpieczenie). Wypełnienie list osób przystępujących do ubezpieczenia, powinno 
zostad dokonane w możliwe najszybszym terminie. Listy powinny zostad przekazane 
za pośrednictwem Wychowawców do Pani Dyrektor Elżbiety Siemioskiej lub do 
sekretariatu szkoły. 
Prosimy również o podanie Paostwa  adresów mailowych, ponieważ ubezpieczyciel 
ma obowiązek dostarczyd każdemu z Paostwa warunków ubezpieczenia i musi 
posiadad potwierdzenie, że dokonał tego.  
Proszę pamiętad, że broker ubezpieczeniowy odpowie na wszelkie pojawiające się 
pytania.  
UWAGA! - Jeżeli w danej klasie znajdują się osoby, które z powodu sytuacji 
materialnej nie mogą przystąpid do ubezpieczenia swoich dzieci, bardzo prosimy o 
zgłaszanie takich sytuacji do Skarbnika RR - Pani Wioletty Pisarek, za pośrednictwem  
Wychowawców klas. RR posiada możliwośd ubezpieczenia takich dzieci.  
 

 Składka na RR – sugerowana kwota składki na RR to 70 zł – głosowanie odbędzie się 
na drugim posiedzeniu RR. Sugerowana Składka na ksero wynosi 10 zł.  
Składka może byd płatna w całości lub w dwóch ratach: I rata płatna do 30 listopada 
2017 r., druga do 30 kwietnia 2018 r.  
Klasom, które opłacą całośd składek na Fundusz Rady Rodziców w terminie do 31 
marca 2016 r. przysługuje zwrot 10% wartości wpłat. Zwrot wpłaty przekazywany jest 
na konto Skarbnika klasowego.  
 
Na prośbę jednego z przedstawicieli RR uprzejmie informujemy, że rodziny 
wielodzietne, w przypadku trzeciego i każdego kolejnego dziecka nie wnoszą opłat na 
składkę RR. Natomiast proszę pamiętad, że nie praktykuje się tzw. „zwolnienia  
ze składki”, z uwagi na fakt, że składka jest dobrowolna.  
 

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


Na kolejne posiedzenie RR  zostanie przygotowany Regulamin opłacania składek oraz 
zestawienie kosztów, wykazujące elementy składowe składki. Warto jednocześnie 
podkreślid, że od 4 lat wysokośd składki nie uległa zmianie.  
 
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, andrzejkowy, itp. 
- uroczystości szkolne,  
- zakup krawatów dla uczniów klas pierwszych  
- dofinansowanie dla klas trzecich książek na zakooczenie etapu edukacji 

wczesnoszkolnej w wysokości 30% wartości wpłat danej klasy  
- koszty wycieczek, basenu, itp. 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. W chwili obecnej na koncie RR znajduje się kwota około 25 tys. 
złotych, która uwzględnia środki jakie zostały zgromadzone w trakcie pikniku 
szkolnego.  
Każda osoba, która wyrazi chęd wglądu do pełnej dokumentacji finansowanej RR, 
otrzyma taką możliwośd. Rada Rodziców kieruje się zasadą pełnej transparentności.  
 

 Prezydium RR zakooczyło rozmowy z Filharmonią Narodową, oznacza to, że od piątku 
22.09.2017 r., w naszej szkole rozpocznie się cykl 15 koncertów. 
 

 Szanowni Paostwo, dzięki czujności rodziców, na terenie dzielnicy Wesoła 
odnotowano przypadki zaczepiania i obserwowania kilkunastoletnich dziewczynek. 
Mężczyzna prawi niestosowane komentarze na temat wyglądu dziewczynek i śledzi 
je. Rozmowy z dziedmi potwierdzają, że jest to ta sama osoba. Zwracamy się do 
Paostwa z uprzejmą prośbą o zachowaniu spokoju, ale również o podwyższoną 
czujnośd oraz rozmowy z dziedmi, szczególnie ze starszymi dziewczynkami, czy 
przypadkiem nie dotknęła ich podobna sytuacja. Zauważony mężczyzna posiada 
drobną budowę ciała, około 180 cm wzrostu, ciemne włosy z wyraźnymi zakolami, 
wiek - około 50 lat, czasami nosi okulary. 
 
Zapewniamy Paostwa, że podjęto już działania zmierzające do obserwacji tego 
człowieka. Dzięki sprawnemu działaniu rodziców policja zna już tożsamośd  
i wizerunek tej osoby – został zatrzymany pod pretekstem rutynowej kontroli. 
Zachowanie mężczyzny budzi nasz niepokój, z pewnością nie może spotkad się  
z żadnym przyzwoleniem, jednak nie dokonał on żadnego czynu, z powodu którego 
mógłby zostad zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.  
Naszą intencją nie jest absolutnie wzbudzanie niepokoju, ale ochrona naszych dzieci. 
Dlatego też jeszcze raz prosimy o zachowanie spokoju i zachowanie podwyższonej 
czujności. Mężczyzna jest pod obserwacją. Mamy świadomośd, że nie możemy go 
spłoszyd jakąś nagłą interwencją, ponieważ nie chodzi o to aby prowadził swoje 



niedopuszczalne działania w inny miejscu, ale o to, że jeżeli faktycznie potwierdzą się 
nasze obawy, aby zebrad dowody i materiały dla policji, które posłużą jego 
zatrzymaniu. Prosimy o uczulenie dzieci, aby uważały z kim rozmawiają i zgłaszały 
takie sytuacje swoim rodzicom. Jeżeli ktokolwiek z Paostwa posiada informacje, które 
mogą byd związane z tą sprawą bardzo prosimy o pilny kontakt z RR. 
 

6. Wniosek formalny o dofinansowanie zakupu teczek dla klas 4 – 7 
 
Wniosek o zakup teczek dla uczniów klas 4 - 7, łącznie dla 330 uczniów. Klasy od 1 do 3 
posiadają takie teczki. Pomoce te będą bardzo przydatne w zabezpieczeniu prac twórczych 
naszych dzieci.  Inicjatywa powstała na prośbę Pani Izabeli Włodek, która jest nauczyciel 
plastyki w naszej szkole.  
 
Wniosek formalny o zakupie teczek został poddany głosowaniu.  
19 przedstawicieli RR głosowało „za” zakupem teczek. 
5 przedstawicieli RR głosowało „przeciw” zakupowi teczek 
4 przedstawicieli RR „wstrzymało się” od głosu. 
Decyzją Rady Rodziców teczki do pracowni plastycznej zostaną zakupione. 
 

7. Planowany termin następnego zebrania RR 
 
Kolejne zebranie RR planowane jest na dzieo 17.10.2017 r. (wtorek) o godz. 19.00.  
Wszyscy przedstawiciele RR zostaną poinformowani o ostatecznej dacie drugiego 
posiedzenia drogą mailową. Bardzo prosimy przedstawicieli RR o zgłaszanie wniosków, 
potrzeb, pytao, które powinny byd omówione na kolejnym posiedzeniu RR. 

 
8. Zakooczenia posiedzenia 

 
Zakooczenie posiedzenia. 
Pożegnanie przedstawicieli RR.   


