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1. Powitanie 
 
Przewodniczący Rady Rodziców (RR) w roku szkolnym 2017/2018 Pan Robert Smoderek oraz 
Pani Dyrektor Katarzyna Głusek-Wojciechowicz powitali uczestników drugiego posiedzenia 
Rady Rodziców, które odbyło się w dniu 17 października 2017 roku. 
 
W posiedzeniu wzięło udział łącznie 21 osób, będących przedstawicielami poszczególnych 
klas Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie. 
 

2. Wyjaśnienia/Bieżące sprawy - odpowiedzi na wątpliwości i zgłaszane uwagi od 
rodziców (Pani Dyrektor Katarzyna Głusek-Wojciechowicz): 

 
Do 30 listopada powstanie nowy statut (jest to obligatoryjny wymóg Prawa Oświatowego), 
który jest najważniejszym dokumentem Szkoły, stanowiącym jej wewnętrzne prawo, oparte 
na zasadach Konstytucji i Prawa Oświatowego. Trwają prace nad przygotowaniem 
dokumentu.  

Opieka psychologiczno-pedagogiczna w szkole - szkoły są kontrolowane, weryfikowane jest 
czy nauczyciele specjaliści wypracowują w szkole 25 godzin z dzieckiem. Do tej pory 
specjaliści mieli możliwość bieżącej pomocy nauczycielom w klasach, teraz już tak nie będzie.  
Prawo stanowi, że dziecko ma prawo do pomocy psychologicznej w szkole. Jeżeli dziecko 
posiada orzeczenie lub opinię wskazującą, zespół nauczycieli i specjalistów z udziałem 
rodzica, ustala, jakie dodatkowe prawa przysługują mu w szkole. Rodzic, który udostępni 
opinię lub orzeczenie szkole, będzie musiał wyrazić zgodę na wsparcie dziecka przez 
nauczyciela wspomagającego - jest to gwarantowane Rozporządzeniem o Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Zespołem diagnozującym jest także nauczyciel. Każdy nauczyciel w naszej szkole może 
zasugerować rodzicom, aby udali się z dzieckiem do poradni psychologiczno-
pedagogicznej, może również zaproponować rodzicowi pomoc na terenie szkoły.   

Jeżeli w danym momencie jakieś dziecko będzie wymagało interwencji w klasie, to otrzyma 
natychmiastową pomoc od nauczyciela, który prowadzi zajęcia. Ze specjalistą będzie można 
się spotkać wyłącznie w wyznaczonych godzinach na tzw. konsultacjach (informacja znajduje 
się na stronie internatowej szkoły oraz w sekretariacie). W każdej sprawie związanej z 
uczniami szkoły należy bezpośrednio kontaktować się z Panią Dyrektor. 

 system oceniania – „średnia ważona” – w opinii rodziców system jest niesprawiedliwy. 
Prośba o zebranie opinii w klasach, czy rodzice mają uwagi do systemu oceniania żeby 
Pani Dyrektor mogła zareagować przekazując uwagi nauczycielom.  



 konkurs klasa z klasą -  konkurs dotyczy wzajemnego koleżeństwa, przyjaźni, wartości – 
wszystkiego co wiąże się nie z ocenianiem, ale z bezinteresowną pomocą człowiekowi. 
Kapituła wybiera zwycięzcę. Do 15 stycznia zostaną wyłonione klasy, które w 
poszczególnych kategoriach dotyczących pomocy, wolontariatu, pomocy koleżeńskiej, 
itp. wszystko co się wiąże z pomocą drugiemu człowiekowi. Klasa, która wygra będzie 
miała możliwość skorzystania z „zielonej szkoły” w Mielnie.  

Skład Kapituły: Pani Dyrektor Katarzyna Głusek –Wojciechowicz, Pani Wicedyrektor 
Elżbieta Siemińska, Pani Magdalena Popławska - Rzecznik Praw Ucznia , Pani Edyta 
Kowalczyk – Wolontarit, Pani Katarzyna Łukaszewska - Samorząd Uczniowski  

 
 „ciężkie tornistry” – Pani Skarbnik zadeklarowała, że zweryfikuje możliwość nabycia 

elektronicznych wersji podręczników. 

 inne wnioski, pytania:  

Dlaczego od bieżącego roku szkolnego nie można poprawić ocen dostatecznych? 

Grono Pedagogiczne tworzy zasady, które są oparte o przepisy prawa. Podjęto decyzje, że 
oceny dostateczne nie będą poprawiane, ponieważ ocena dostateczna jest ocena 
pozytywną.  

Średnia ważona - Jest krzywdząca. Dzieci tracą motywację, pomimo że przyswoiły materiał, 
mają obniżone oceny. 

Zespół nauczycieli klas 4-7 podjął taką decyzję. Pani Dyrektor podniesie wagę problemu w 
kontekście zmian Statutu i przekaże Radzie Pedagogicznej stanowisko Rodziców w tej 
sprawie.  

Przywrócenie w klasach 5 wpisywania prac domowych do dziennika elektronicznego. 

Opinie w tej kwestii są różne. Większość rodziców wyraża zadowolenie. Szkoła powinna 
uczyć postaw prospołecznych. Jedną z nich jest odpowiedzialność i dbanie o siebie oraz 
swoje obowiązki. 

Przenoszenie klas - które klasy będą migrować do nowej szkoły? 
 
Na chwilę obecną, żadne czynności w tej sprawie nie są prowadzone. Prawo oświatowe 
mówi, że dziecko, które rozpoczęło naukę w danej szkole, nie może być przez Dyrektora 
przeniesione siłą. W marcu zastanowimy się jak rozwiązać tą kwestię. Pani Dyrektor nie 
będzie wskazywać klas. 
 
Przewodniczący RR Pan Robert Smoderek zgłosił prośbę o zbiórkę nakrętek na rehabilitację 
dziecka.  
 
 Radiowęzeł - Z inicjatywy Przewodniczącego RR Pana Roberta Smoderka przy wejściu do 

szkoły można usłyszeć muzykę Chopina. Padła również propozycja stworzenia w szkole 
radiowęzła. Prosimy o ewentualne wsparcie w rzetelnej wycenie tego przedsięwzięcia. 
Może ktoś ma kontakty, które mogą nas wesprzeć w tej kwestii. Grono Pedagogiczne i 



Pani Dyrektor są za stworzeniem radiowęzła. Radiowęzeł może między innymi umożliwić 
realizację projektów takich jak warsztaty DJ, radiowe i inne. Radiowęzeł powinien być 
również w klasach, powinniśmy zająć się tym kompleksowo.  

 
 Używanie telefonów komórkowych w szkole – dzieci na korytarzu nie spędzają razem 

czasu, ponieważ bez przerwy używają telefonów, zaobserwowano, że chodzą z nimi do 
szatni, grają w gry, oglądają różne treści, a w konsekwencji spóźniają się na lekcje.  
 
Dotychczas w naszej szkle nie było zakazu używania telefonów. W innych  szkoła istnieją 
takie zakazy i wydaje się to słuszne. Trzeba podkreślić, że każde dziecko, które będzie 
potrzebowało kontaktu otrzyma pomoc, będzie można skierować się do sekretariatu 
żeby zadzwonić.  

 
Wniosek formalny o całkowity zakaz używania przez dzieci telefonów 

komórkowych w czasie zajęć szkolnych. 
 

19 przedstawicieli RR głosowało „za” za całkowitym zakazem używania telefonów  
w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 
Żaden przedstawicieli RR nie głosował „przeciw” 
Żaden przedstawiciel RR nie „wstrzymał się” od głosu. 
Decyzją Rady Rodziców w szkole wprowadzony zostanie całkowity zakaz używania przez 
dzieci telefonów komórkowych w czasie zajęć szkolnych. 

 
3. Wystąpienie Anity Gołębiewskiej – Prezes Fundacji  „Małego Odkrywcy” 

 
Przestawicie zakresu działań fundacji oraz bardzo duża prośba o wsparcie Pani Anity przez 
Rodziców w prowadzeniu poszczególnych projektów edukacyjnych. Są to kwestie związane  
z rekrutacją uczestników zajęć, podpisywaniem umów itp. 
 
Pamiętajmy, że w ramach fundacji możemy pozyskiwać środki finansowe, dzięki którym 
dzieci mają dodatkowe, ciekawe i rozwijające zajęcia w szkole.  
 

4. Przedstawienie sytuacji finansowej RR na dzień 17.10.2017 roku.  
 

Na koncie RR posiadamy kwotę 21 647,76. Trzeba podkreślić, że znaczącą część tej kwoty 
stanowią środki pozyskane w wyniku organizacji pikniku szkolnego. 
Wpłaty na RR w obecnym roku szkolnym wyniosły – „0” złotych – prosimy Państwa o wpłaty. 
 

5. Przyjęcie budżetu RR na rok 2017/2018 i regulaminu wpłat na Fundusz Rady 
Rodziców. 

 
Wniosek formalny o przyjęcie budżetu RR na rok szkolny 2017/2018 

 
17 przedstawicieli RR głosowało „za” przyjęciem budżetu RR. 
Żaden przedstawicieli RR nie głosował „przeciw”. 
Żaden przedstawiciel RR nie „wstrzymał się” od głosu. 



Decyzją Rady Rodziców w szkole wprowadzony zostanie całkowity zakaz używania przez 
dzieci telefonów komórkowych w czasie zajęć szkolnych. 

 
6. Głosowanie nad wysokością składki na Fundusz Rady Rodziców na rok 2017/2018.  

 
Propozycja aby składa pozostała bez zmian i wynosiła 35 złotych za semestr od dziecka, czyli 
70 złotych za cały rok szkolny. 
 
Składka na RR w myśl obowiązujących przepisów jest dobrowolna. Głosowanie jest jedynie 
sugestią. Mamy świadomość tego, że standard organizacyjny naszej szkoły jest wyższy, 
między innymi ze względu na fakt, że jako rodzice bierzemy w tym bezpośredni udział oraz 
płacimy składki.  
 
Z doświadczenia z poprzednich lat wynika, że jedynie 60% rodziców, których dzieci 
uczęszczają do naszej szkoły płaci składkę na Fundusz Rady Rodziców. 
 
17 przedstawicieli RR głosowało „za” przyjęciem proponowanej wysokości składki na 
Fundusz Rady Rodziców. 
Żaden przedstawicieli RR nie głosował „przeciw”. 
Żaden przedstawiciel RR nie „wstrzymał się” od głosu. 
Decyzją Rady Rodziców w szkole wprowadzony zostanie całkowity zakaz używania przez 
dzieci telefonów komórkowych w czasie zajęć szkolnych. 
 

7. Ustalenie wysokości składki na ksero – 10 złotych. 
 
Propozycja aby roczna składka na ksero wynosiła 10 złotych, czyli tak samo jak w poprzednim 
roku szkolnym. 
Ksero niezbędne jest w celu zapewnienia wszystkim dzieciom równych szans na 
kartkówkach. Nauczyciele kserują wszystkie karkówki i sprawdziany, aby dzieci nie musiały 
przepisywać zadań z tablicy.  
 

8. Planowany termin następnego zebrania RR 
 
Kolejne zebranie RR planowane jest na dzień 15.11 r. (wtorek) 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. 

 
9. Zakończenia posiedzenia 

 
Zakończenie posiedzenia. 
Pożegnanie przedstawicieli RR.   


