Sprawozdanie z trzeciego posiedzenia
Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”
14 listopada 2019 roku godzina 18:30
rok szkolny 2019/2020

1. Powitanie.
Przewodnicząca Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 Pani Wioletta Pisarek powitała
przedstawicieli RR uczestniczących na trzecim posiedzeniu oraz Panią Dyrektor Katarzynę
Głusek-Wojciechowicz.
Przewodnicząca podziękowała przedstawicielom RR za zaangażowanie i przygotowanie ciast
na Święto Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto poinformowała o zakupie z 1% podatku dla
uczniów koszulek i spodenek dla reprezentacji szkoły na zawody sportowe oraz na turnieje
szachowe na kwotę przeszło 4 300,00 zł. Oficjalnie koszulki zostały przekazane na ręce Pani
Dyrektor.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
Z najważniejszych działań Zarządu RR:
W październiku Prezydium RR uczestniczyło w obchodach Święta Komisji Edukacji Narodowej
i Ślubowaniu Pierwszaków.
RR dotychczas dofinansowała lub pozytywnie zaopiniowała:
 krawaty dla pierwszaków;
 teczki do zajęć plastycznych dla klas 4 i nowych uczniów;
 wniosek o zakup książek do biblioteki oraz nagród w konkursach bibliotecznych;
 wniosek o dofinansowanie nagród dla dzieci z oddziałów przedszkolnych SP Nr 353 w
konkursie plastycznym;
 wniosek o dofinansowanie udziału dzieci w Olimpusie z języka angielskiego sesja
jesienna;
 wniosek o dofinansowanie udziału uczniów SP Nr 353 w Drużynowych Mistrzostwach
Mazowsza Szkół w Szachach Szybkich;
 uaktualniono podstronę Rady Rodziców na stronie szkoły.
Na bieżąco rozpatrywane były wnioski o dofinansowanie wpływające do RR.
3. Przedstawienie sytuacji finansowej RR na dzień 14.11.2019 roku i projekt
budżetu na rok 2019/2020.
Stan środków na koncie RR na 14 listopada 2019 r. wynosi – 10 221,04 zł. Niestety do chwili
obecnej tylko 7 klas wpłaciło składkę na Fundusz Rady Rodziców, zaś na ksero - 8. Serdecznie
zachęcamy do wpłat na RR, dzięki temu mamy możliwość realizacji wielu ważnych działań.
RR przypomina się z prośbą o wpłacanie dobrowolnych składek na fundusz RR - klasa, w
której składkę opłaci 100% uczniów w terminie do końca marca 2020 r., dostaje zwrot 15%

wartości wpłat do kasy klasowej. W przypadku wpłaty 90-99% zwrot 10% wpłat, a w
przypadku wpłat 80-89% - zwrot 5% wpłat.
Przypominamy również o wpłatach na ksero 10 zł od dziecka za cały rok szkolny. Termin tej
składki upływa z końcem listopada.
Pani Emilia Izdebska-Stańczyk Skarbnik RR przedstawiła propozycję budżetu.
Wniosek formalny o przyjęcie budżetu RR na rok szkolny 2019/2020.
18 przedstawicieli RR głosowało „za” przyjęciem budżetu RR.
Żaden przedstawicieli RR nie głosował „przeciw”.
Żaden przedstawiciel RR nie „wstrzymał się” od głosu.
Ponadto, Przewodnicząca Rady Rodziców przygotuje, do udostępnienia dla wszystkich
Rodziców podsumowanie wszystkich wydatków z ostatnich 4 lat z Funduszy RR. Będzie to
dokument wspomagający, zwłaszcza dla Skarbników klasowych i przedstawicieli RR do
aktywnego zachęcania do wpłat.
4. Wystąpienie Pani Dyrektor Katarzyny Głusek-Wojciechowicz.
Pani Dyrektor zaprezentowała wspaniałe osiągnięcia naszej placówki edukacyjnej.
Nasza szkoła zajęła II miejsce wśród najlepszych szkół podstawowych w Warszawie.
Przy tworzeniu rankingu były brane osiągnięte wyniki na egzaminie ósmoklasisty.
Nasza szkoła walczyła również o tytuł Mistrza Mazowsza w Szachach Szybkich.
Reprezentacja naszej szkoły składała się z trzech drużyn. Nasi szachiści zajęli 23 miejsce na 68
drużyn startujących.
W szkole planowane jest powstanie punktu kariery zawodowej.
Pani Dyrektor zasygnalizowała problem z korzystaniem z telefonów w szkole przez uczniów.
5. Wystąpienie Pani Anity Gołębiewski Prezesa Fundacji Małego Odkrywcy.
Prośba o wsparcie fundacji 1% podatku. Pani Prezes przedstawiła działania fundacji, która m.
in. organizuje zajęcia z języka angielskiego oraz z Break Dance. Fundacja poszukuje rodzica –
księgowego, który mógłby wesprzeć fundację w księgowości, zachęca też rodziców do
aktywnego wsparcia fundacji w jej działaniach. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie si do
Zarządu Rady Rodziców.
6. Bieżące sprawy.
Projekt pilotowany przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki z programowania C++ Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 12 lat. Informacja w tym zakresie zostanie
przesłana do przedstawicieli z prośbą o przekazanie rodzicom w klasach.
Opieka stomatologiczna - Obowiązek w tym zakresie spoczywa na organie prowadzącym.
Jak tylko szkoła otrzyma jakiekolwiek informacje w tym zakresie od razu przekaże je
rodzicom.

Strajk – wszystkie zajęcia dydaktyczne, łącznie z dodatkowymi przebiegają zgodnie z
harmonogramem. Nauczyciele naszej szkoły realizują materiał bez opóźnień.
Automaty na kartę – prowadzona jest dalsza analiza zapotrzebowania na automaty. W
jednym z automatów zainstalowano na życzenie starszych uczniów czytnik kart. Dokonywany
jest cykliczny przegląd produktów, które są w nich sprzedawane. Pan Łukasz Jastrzębski ma
zająć się przeglądem produktów w automatach i ewentualnie przedstawić propozycje zmiany
asortymentu na następnym spotkaniu.
Lokalizacja przystanków – wystosowano pismo w sprawie utworzenia zespołu przystanków
autobusowych komunikacji miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania ulic Jana
Pawła II oraz Cieplarnianej. Sprawę pilotuje Pan Arkadiusz Radzikowski.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – w dniu 20 listopada odbędzie się w naszej szkole
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
Oświetlenie ulicy Cieplarnianej - podjęto decyzję o wznowieniu tematu i wystosowaniu
pisma do Urzędu Dzielnicy w sprawie doświetlenia. Do przygotowania pisma w tej sprawie
zgłosiła się Pani Monika Dudek.
Koszulki z logo szkoły - podjęto rozmowy w sprawie zakupu koszulek/t-shirtów/bluz z logo
Szkoły, których koszt będą dobrowolnie pokrywać rodzice. Celem jest wizerunkowe
budowanie wspólnoty szkolnej 353. Otrzymaliśmy ofertę od firmy, która posiada nie tylko
koszulki i bluzy w bardzo atrakcyjnych cenach, ale i inne rzeczy, jak dresy, czapki, worki – tak
by mieć możliwość rozszerzania później asortymentu. Ustalono, że zamówimy wzorcową
koszulkę i bluzę, by zweryfikować ostatecznie jakość. Zostanie również przygotowany szablon
do klas z wzorami, kolorami, rozmiarami, oraz przybliżoną ceną jednostkową. Na zebraniach
skarbnicy klas będą mogli zebrać zamówienia i pieniądze. Przewidywany termin złożenia
zamówienia – początek stycznia.
Bal karnawałowy – proponowany termin balu karnawałowego to 05.02.2020 r. Jeszcze
potwierdzimy tę datę. Padł postulat, aby w tym roku oprawę muzyczną balu zapewnili
uczniowie klas ósmych.
Bal ósmoklasistów – proponowany termin balu ósmoklasisty to 16.06.2020 r. Jeszcze
potwierdzimy tę datę.
Święto szkoły – planowana data tego wydarzenia to 19 marca 2020 r. Prośba o wsparcie i
włączenie się aktywnie w przygotowania tej uroczystości.
Stołówka – po wprowadzeniu programu naprawczego, w sposób znaczący poprawiła się
jakość wydawanych posiłków. Zgłaszane są regularnie pochwały dla stołówki. W trakcie
zebrania zostały zgłoszone trzy tematy do poruszenia z p. Małgosią Muchą:
1. Możliwość zgłaszania nieobecności dziecka tego samego dnia do godziny 9.00.
2. Wyjaśnić kwestię napojów – na stronie jest informacja o napojach do posiłków –
herbata, kompot, woda, lemoniada, soki 100%. Z informacji od rodziców wynika, iż

jest danego dnia tylko kompot, tylko lemoniada, tylko woda. Sugerowane jest by był
możliwość wyboru.
3. Większa różnorodność posiłków – jeden z rodziców przedłożył na spotkaniu menu ze
szkoły 173 (nowy ajent), gdzie w tej samej cenie za obiad jest więcej opcji – owoc na
deser i barek ze świeżymi warzywami do obiadu.
Środki czystości i sposób korzystania z toalet – poproszono rodziców o rozmowę z dziećmi
na temat prawidłowego i kulturalnego korzystania z toalet. Wszelkie awarie suszarek do rąk,
czy braki w papieru dzieci w pierwszej kolejności mają zgłaszać Paniom woźnym.
Zagubiona odzież - zaproponowano wykładanie odzieży, którą uczniowie zagubili, przed
zebraniami klasowymi, co poprawi skuteczność jej odnalezienia przez właścicieli, a zwłaszcza
przez rodziców.
Zajęcia dla klas 7 i 8 z Pracownią z Oknem na Świat przygotowujące do egzaminu
ósmoklasisty – oferta zostanie przesłana do klas 7.
Inne – padł postulat o utworzeniu sekcji siatkówki w szkole (tematem zajmie się Pan Dariusz
Zawadka) oraz powstania Harcówki (tematem zajmie się Pan Andrzej Raff).
Do Przewodniczącej Rady Rodziców zgłosił się przedstawiciel artystów fotografików z
propozycją przedstawienia oferty. Ustalono, że Przewodnicząca zwróci się o przesłanie ofert
na skrzynkę RR, która następnie zostanie przesłana do przedstawicieli klas.
7. Termin następnego zebrania RR.
Kolejne zebranie RR planowane jest na dzień 09.01.2020 r. (czwartek) o godz. 18:30. 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.
8. Zakończenia posiedzenia.
Zakończenie posiedzenia. Pożegnanie przedstawicieli RR.

