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1. Powitanie
Przewodnicząca Rady Rodziców (RR) w roku szkolnym 2019/2020 Pani Wioletta Pisarek
powitała przedstawicieli RR uczestniczących w drugim posiedzeniu oraz Panią Dyrektor
Katarzynę Głusek-Wojciechowicz.
W spotkaniu wzięły udział łącznie 24 osoby, będące przedstawicielami poszczególnych klas
Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie.
1. Wystąpienie Pani Dyrektor Katarzyny Głusek-Wojciechowicz
2. Bieżące sprawy:
Kontrole Straży Miejskiej – ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa Pani Dyrektor
poinformowała, że Straż Miejska będzie przeprowadzała cykliczne kontrole wzdłuż ulicy
Cieplarnianej. Za parkowanie w niedozwolonych miejscach będą wystawiane mandaty.
E-booki – Pani Dyrektor Elżbieta Siemińska uzyskała wiadomość z Nowej Ery, że
wydawnictwo szykuje się do otwarcia platformy z e-bookami w styczniu 2020 r. Sprawa
będzie monitorowana na bieżąco i jak tylko się pojawi możliwość dostępu do tej platformy,
niezwłocznie Państwa poinformujemy.
Na chwilę obecną uczniowie z 4 klasy do klasy 8 otrzymali od nauczycieli matematyki
darmowe kody do e-booków z Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.
Ciężkie plecaki – szukamy wciąż nowszych, lepszych rozwiązań w zakresie przeciążonych
plecaków. Na chwilę obecną rekomendujemy: wykorzystanie tablic multimedialnych przez
nauczycieli w trakcie zajęć, wykorzystywanie jednego podręcznika na ławce oraz
pozostawianie książek w szafkach.
Prosimy rodziców też o wsparcie w tej kwestii, zwłaszcza w młodszych klasach i przeglądanie
zawartości plecaków dzieci. Zdarza się, że w plecakach są również zapakowane niepotrzebne
rzeczy, książki itp.
Kraniki z wodą do picia – Pani Dyrektor poinformowała, że kraniki są bardzo często
konserwowane, podczas wakacji zostały wymienione filtry. Na sygnały rodziców zostanie
przeprowadzona ponowna kontrola.

Dozowniki z mydłem i suszarki– dozowniki są na bieżąco uzupełniane, suszarki ulegają
czasami awariom, ale niezwłocznie są naprawiane. Prośba do rodziców o zadbanie, by ich
dzieci posiadały w przypadku takich awaryjnych sytuacji paczkę chusteczek higienicznych w
plecaku lub dodatkowe chusteczki w klasie.
Awarie suszarek są skutkiem zabawy dzieci. Prośba o wyrozumiałość w tej kwestii, staramy
się by do takich sytuacji nie dochodziło ,a jeśli się zdarzą ,by nie trwały długo.
Dostęp do prysznica – w odpowiedzi na określenie zasad możliwości korzystania przez dzieci
z prysznica po zajęciach w-fu, Pani Dyrektor poinformowała, że dzieci mogą korzystać z
prysznicy tylko pod nadzorem nauczyciela. Muszą być zachowane kwestie bezpieczeństwa.
Automaty na kartę – w szkole prowadzona jest dalsza analiza zapotrzebowania na automaty.
Dokonany został przegląd produktów, które są w nich sprzedawane, jak również poddano
propozycję zakupu tych urządzeń na kartę. Jeśli ktoś może zarekomendować firmę, zajmującą
się sprzedażą takich automatów, zachęcamy do przesyłania ofert na skrzynkę RR.
Symulowane alarmy– w szkole są przeprowadzane alarmy, na potrzebę sprawdzenia ,jak
przebiegałaby potencjalna ewakuacja dzieci w momencie zagrożenia pożarowego lub innego.
Pani Dyrektor przyjęła uwagi i spostrzeżenia rodziców co do przeprowadzanych tego rodzaju
akcji w szkole. Wnioski przedstawi na następnym zebraniu RR.
Temperatura i nawiewy – problem wciąż dotyczy skrzydła od strony boiska. Nie ma
możliwości zainstalowania klimatyzacji. Wentylacja grawitacyjna działa lub nie w zależności
od temperatury. Poszukiwany jest w dalszym ciągu„ złoty środek” rozwiązania tego
problemu oraz źródła finansowania takiej inwestycji.
Publikacja jadłospisu- ustalono, że tygodniowy jadłospis będzie publikowany na stronie
internetowej na początku każdego tygodnia.
Lokalizacja przystanków - powstała propozycja utworzenia zespołu przystanków
autobusowych komunikacji miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ulic Jana
Pawła II oraz Cieplarnianej. Na najbliższym zebraniu będą zbierane podpisy od rodziców w tej
sprawie.
Warsztaty dla rodziców „Super rodzic-super dziecko”- w naszej szkole zostaną
przeprowadzone warsztaty , rodzice chętni by uczestniczyć w nich proszeni są o zgłaszanie się
do Pani psycholog Joanny Sonnenberg lub Pani pedagog Izabeli Krassowskiej. Warsztaty są
odpłatne.
Warsztaty dla rodziców z harmonogramu działań wychowawczo –profilaktycznych – RR
zgodziła się na pokrycie kosztu dwóch szkoleń dla rodziców z zakresu działań ryzykownych
podejmowanych przez młodzież oraz zagrożeń behawioralnych i chemicznych. Rodzice
wcześniej zostaną powiadomieni o terminie tych szkoleń.
Szkolne Koło Wolontariatu-w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 ,będzie kontynuowana
Wirtualna Adopcja Sparkiego. Szczegóły tej adopcji zostaną do Państwa wysłane w odrębnej
korespondencji mailowej.

Koszulki z logo szkoły- podjęliśmy rozmowy w sprawie zakupu koszulek/t-shirtów/bluz z logo
szkoły z kilkoma dostawcami. Do rodziców sondażowo zostanie przesłane zapytanie, aby
dowiedzieć się jakie jest zainteresowanie.
Co RR może zrobić dla grona pedagogicznego – został z głoszony wniosek, że w pokoju
nauczycielskim nie ma ekspresu do kawy i może RR w ramach Dnia Nauczyciela
finansowałaby ten zakup.
Po dokonaniu analizy środków pieniężnych na rachunku bankowym RR, Zarząd RR stwierdził,
że nie dysponuje odpowiednimi środkami na zakup ekspresu. Zarząd RR postara się pozyskać
środki na zakup ekspresu z innych źródeł, np. pozyska sponsora lub sprawdzi czy możliwy jest
ten zakup ze środków grupy OPP, które mogły być wykorzystane na wyposażenie szkoły.
3. Głosowania:
 za przyjęciem programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 2019/2020.
W drodze głosowania jawnego postanowiono: pozytywnie zaopiniować i przyjąć program
wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w
Warszawie w roku szkolnym 2019/2020.
 za przyjęciem propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych w roku szkolnym 2019/2020: 2,3 stycznia 2020 r., 21, 22, 23
kwietnia 2020 r. – egzaminy 8 klas, 12 czerwca 2020 r.
W drodze głosowania większością głosów przyjęto propozycje wolnych dni na rok 2019/2020.
 w sprawie zamiaru powierzenia stanowiska wicedyrektora Pani Marioli
Wróblewskiej, wicedyrektora Pani Elżbiecie Siemińskiej oraz kierownika świetlicy
Pani Marcie Drabarek na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.
W drodze głosowania większością głosów postanowiono pozytywnie zaopiniować powyższe
propozycje powierzenia stanowiska wicedyrektora Pani Marioli Wróblewskiej, wicedyrektora
Pani Elżbiecie Siemińskiej oraz kierownika świetlicy Pani Marcie.
 w sprawie upoważnienia do rachunku bankowego na rok szkolny 2019/2020
W drodze głosowania większością głosów postanowiono upoważnić Emilię Izdebską-Stańczyk
Skarbnika RR jako głównego dysponenta rachunku bankowego w roku szkolnym 2019/2020
oraz Wiolettę Pisarek Przewodniczącą RR jako pomocniczego dysponenta rachunku
bankowego w roku szkolnym 2019/2020.
 za przyjęciem sprawozdania finansowego roku 2018/2019
W drodze głosowania przyjęto większością głosów sprawozdanie finansowe roku 2018/2019.
4. Termin następnego zebrania RR
Kolejne zebranie RR planowane jest na dzień 07.11.2019 r. (czwartek) o godz. 18:30. Wszyscy
przedstawiciele RR zostaną poinformowani o ostatecznej dacie trzeciego posiedzenia drogą
mailową. Bardzo prosimy przedstawicieli RR o zgłaszanie wniosków, potrzeb, pytań, które
powinny być omówione na kolejnym posiedzeniu RR.
5. Zakończenia posiedzenia
Zakończenie posiedzenia. Pożegnanie przedstawicieli RR.

