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1. Powitanie - Przewodniczący RR 2017/2018 Robert Smoderek.
Przewodniczący Rady Rodziców (RR) w roku szkolnym 2017/2018 Pan Robert
Smoderek powitał uczestników trzeciego posiedzenia Rady Rodziców, które odbyło
się w dniu 22 listopada 2017 roku.
W posiedzeniu wzięło udział łącznie 21 osób, będących przedstawicielami
poszczególnych klas Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”
w Warszawie.
2. Wystąpienie Pani Anity Gołębiewskiej
Przygotowujemy się do bardzo ważnej uroczystości. Jest to wydarzenie kulturalne
które ma określony cel. Chcemy pokazać, że działamy i wspieramy nasze dzieci.
Jednak aby robić to efektywnie, potrzebujemy funduszy. Dlatego przygotowaliśmy
przedstawienie teatralne pn.: „Mapa Wesoła”. W trakcie spektaklu oraz po jego
zakończeniu prowadzona będzie sprzedaż cegiełek. Przygotowano folder teatralny,
w którym będzie informacja o przedawnieniu oraz możliwości wsparcia szkoły.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę planetarium w naszej szkole
(centrum edukacyjnego), które przyczyni się do zapewnienia dzieciom możliwości
uczenia się na bazie eksperymentu.
Chcemy zaprosić jak największą liczbę rodziców i innych osób, które działają na
terenie Wesołej i mogą wesprzeć naszą inicjatywę. Mamy około 200 adresów do
lokalnych przedsiębiorców oraz włodarzy. Prosimy aby każda klasa przekazała
5 zaproszeń do adresatów. Prosimy o wsparcie.
Przekażemy informacje w dzienniku elektronicznym.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu (od drugiego posiedzenia RR)
Koordynowano bieżące sprawy. Odbyło się pasowanie uczniów. Podpisano umowę
z Filharmonią. Zakupiliśmy wodę na akademie i wyjazdy sportowe dla dzieci.
Wspieraliśmy wydarzenia kulturalne, uroczystości szkolne oraz konkursy szkolne.
Rada Rodziców to forum do rozwiązywania problemów, które są zgłaszane, nie mamy
co prawda mocy sprawczej, aby rozwiązać wszystkie problemy, jednak jesteśmy po to
żeby wspierać rodziców, dyrekcję, grono pedagogiczne i przede wszystkim nasze
dzieci. Zgłaszane do nas problemy będą adresowane do osób, które będą mogły je

rozwiązać. Przypominamy również, że każdy Rodzic ma możliwość, bezpośredniego
kierowania spraw do Dyrekcji.
4. Przedstawienie sytuacji finansowej RR na dzień 22.11.2017 roku
Stan konta – 19 582,22 zł na dzień 20 listopada 2017 r. Niestety do chwili obecnej
tylko jedna klasa wpłaciła składkę. Serdecznie zachęcamy do wpłat na RR, dzięki temu
mamy możliwość realizacji wielu ważnych działań.
5. Bieżące sprawy zgłaszane przez rodziców.
Nowy sposób oceniania – średnia ważona
Dziękujemy za opinie i merytoryczne głosy. Opinie zostały przekazane Pani Dyrektor,
natomiast Pani Dyrektor przekazała je Radzie Pedagogicznej. Poinformowano nas, że
wycofano się z przyjętego sposobu oceniania. Wrócono do poprzedniego systemu.
Trwają prace nad wdrożeniem tak zwanego "kształtującego sposobu oceniania", do
wystawionych ocen będą dodawane krótkie opisy, aby dzieci miały świadomość za co
dostają daną ocenę.)
Rada Rodzica skłania się ku temu aby była możliwość poprawiania ocen
dostatecznych.
Pływalnia Wesolandia
Pojawiły się krytyczne głosy o poziomie czystości basenu.
Zasygnalizujemy aby zwrócić uwagę na możliwość korzystania z basenu w Sulejówku.
Kwestia używania telefonów komórkowych w szkole
Uchwały Rady Rodziców są uchwałami intencyjnymi. Nie mamy możliwości zakazania
korzystania z telefonu komórkowego.
Nasza uchwała miała chronić dzieci przed zachowaniami, które mają negatywny
wpływ na ich zdrowie. Chcemy zadbać, aby dzieci się prawidłowo rozwijały.
W naszej szkole uchwała intencyjna została przekazana gronu pedagogicznemu, dzieci
nie moją możliwości korzystania z telefonów na lekcji, a na przerwie za wskazaniem
nauczyciele.
W trakcie spotkania RR padła propozycja przygotowania programu edukacyjnego.
Przygotowana zostanie prezentacja, która zostanie przekazana nauczycielom, aby
upowszechnili ją wśród uczniów.
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - przyjęte podejście
Przepisy w przedmiotowej kwestii nie zmieniły się. Natomiast audyt w UM,
spowodował że do wszystkich dyrektorów wysłano pismo informujące, że nie mogą
zaciągać żadnych zobowiązań rodzących skutki finansowe, jeżeli nie posiadają
zabezpieczenia finansowanego. W związku z tym sytuacja wygląda tak, że jeżeli
chcemy jechać na wycieczkę, trzeba w pierwszej kolejności dokonać wpłaty na
wyodrębnionych dla szkoły rachunek (w Dzielnicowym Biurze Oświaty). Dopiero po
wpłaceniu środków na ww. konto, Dyrektor może podpisać umowę z wykonawcą
usługi.

Ze względu na problemy ze stosowaniem takiej procedury, intencją Zarządu jest
znalezienie sposobu, które umożliwi inne rozwiązanie wpisujące się w istniejące ramy
prawne.
Podręczniki w szafkach i problemy z ich odbiorem
Na poprzednim zebraniu zasugerowano aby dzieci zostawiały książki w szatni. Rodzice
zgłaszają, że dzieci są wyganiane z szatni i nie mają tym samym swobodnego dostępu
do podręczników. Dzieci muszą mieć zapewnioną możliwość korzystania z szafek bez
ograniczeń. Kwestia zostanie przekazana do pani Dyrektor, aby spowodowała
przestrzeganie tej zasady.
Terminy spotkań RR
Kolejne spotkanie planowane jest na styczeń.
Proponowany jest termin 9 stycznia (wtorek), godzina 19:00.
Parking przed szkołą
Zgłoszono propozycję reorganizacji miejsc parkingowych w taki sposób, aby stworzyć
przed samym wejściem do szkoły pas do zatrzymywania się i wysadzania
podwożonych dzieci bez konieczności parkowania. Cieplarniana jest już drogą
przelotową, w godzinach szczytu (7.30 - 8.30) tworzą się duże korki. Znaczna część
rodziców nie wchodzi z dziećmi a jedynie wysadza je pod szkołą. Tworząc zatoczkę do
chwilowego zatrzymywania się w celu wysadzenia dziecka, poprawili byśmy
przepustowość. RR przychyla się do pomysłu.
Dyskoteki szkolne
Zgodnie z sugestią Rodziców, RR postara się nawiązać kontakt z Panem Andrzejem w
celu odnowienia współpracy. Dzieci bardzo chcą aby Pan Andrzej prowadził dyskoteki
szkolne.
Inne wnioski, pytania:
Liceum w Wesołej - Otrzymaliśmy zaproszenie od szkoły podstawowej podczas,
którego odbędzie się rozmowa na temat powołania liceum w Wesołej. Zebranie
obędzie się w dniu 28 listopada o godzinie 20:00 w szkole podstawowej przy ul.
klimatycznej 1. W spotkaniu weźmie udział Burmistrz, Przedstawiciele Wydziału
Oświaty oraz Biura Edukacji. Zachęcamy do udziału w spotkaniu.
Wszy - W szkole nadal panuje wszawica. Zgłoszono wniosek aby Pani Pielęgniarka
częściej sprawdzała czystość główek dzieci.
Oświetlenie ulicy - Ze względu na fakt, że skrzyżowanie z ulica Jana Pawła jest
niedoświetlone, padła propozycja przygotowania wniosku o dodatkowe latarnie przy
przejściach.
Przygotowanie do olimpiad - Zgłoszono, że dzieci nie są przygotowywane do
olimpiad. RR przekaże informacje Pani Dyrektor z prośbą o podjęcie stosowanych
działań.

Treningi piłki ręcznej - Poszukiwani są zawodnicy z roczników 2004-2006.
Zgłoszono wniosek, że szkolenia dla nauczycieli w zakresie postępowania
z
dziećmi
posiadającymi
opinię
poradni
psychologiczno-pedagogicznej
o posiadanych dysfunkcji rozwojowych (np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno-motoryczne, itd.) powinny być obowiązkowe, a
nie dobrowolne. Informacja zostanie przekazana Pani Dyrektor.
Zasugerowano wprowadzenie podwójnych dzwonków, pięć minut przed
rozpoczęciem przerwy i 5 minut przed rozpoczęciem lekcji. Powinien to być bardzo
krótki dzwonek, takie rozwiązanie bardzo dobrze funkcjonuje w innych szkołach.
Dzieci wiedza, że maja 5 minut na dojście do klasy, czy też dokończenie obiadu. Dzięki
temu nie spóźniają się na lekcje.
6. Planowany termin następnego zebrania RR
Kolejne zebranie RR planowane jest na dzień 9 stycznia 2017 r. (godz. 19:00).
Wszyscy przedstawiciele RR zostaną poinformowani o ostatecznej dacie czwartego
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.

