Warszawa, dnia 25.września 2014 roku.
Protokół nr 1 /2014 z zebrania Rady Rodziców z dnia 25 września 2014
Zebranie otworzyła Pani Dyrektor Iwona Stępniak. Powitała przedstawicieli klas,
podkreślając owocną pracę Rady w poprzednim roku szkolnym. Poprosiła o odczytanie
porządku zebrania. Zwróciła członkom Rady uwagę na konieczność podjęcia dwóch uchwał:
uchwały w sprawie ubezpieczyciela, ponieważ ubezpieczenie dzieci powinno zacząć się z
dniem 1 września oraz dokonania wyboru nowego Prezydium Rady Rodziców.
Porządek zebrania:
1. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Rodziców w roku
szkolnym 2013/2014 (załącznik 1)
2. Wybór przedstawicieli do Prezydium Rady Rodziców na 2014/2015
3. Wstępna dyskusja na temat działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015
4. Sprawy różne
Pkt 1. Głos zabrał Przewodniczący Rady w roku szkolnym 2013/2014. Dziękując członkom
prezydium z poprzedniej kadencji i przepraszając za różne „wpadki” z poprzedniej kadencji
zadeklarował, że w tym roku nie będzie startował w wyborach do prezydium i pozostanie
„zwyczajnym”
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Pan Marek Kisilowski przedstawił sprawozdanie finansowe (zostało również dostarczone
członkom Rady przed zebraniem drogą emailową) i wyjaśnił podstawowe wydatki
w ubiegłym roku szkolnym (w tym zakup 2 komputerów, organizację Konkursu z Języka
Francuskiego) oraz strategię wydatków, która polega na oszczędnym gospodarowaniu
pieniędzmi, aby można było zgromadzić przez kilka lat nieco większy kapitał na
dofinansowanie poważniejszych zakupów. Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu
jawnym jednogłośnie.
Pkt 2. Pani Sekretarz poprosiła o zgłoszenie się dwóch osób do Komisji Skrutacyjnej w celu
przeprowadzenia wyborów nowego Prezydium Rady. I poprosiła o zgłaszanie kandydatek
i kandydatów.

Zgłoszono następujące osoby:
Na funkcję Przewodniczącego Rady
– Pan Marek Kisilowski
Na funkcję Wiceprzewodniczących Rady:
– Pan Paweł Witecki
- Pani Klara Kejna
Na funkcję Skarbnika Rady
– Pani Aleksandra Dmitruk
Na funkcję Sekretarza Rady
– Pani Katarzyna Dzieniszewska-Naroska
Przeprowadzono tajne głosowanie na oddzielnych kartkach do głosowania (załącznik nr 2).
Do Prezydium Rady Rodziców wybrano:
- Przewodniczącym Rady Rodziców został Pan Marek Kisilowski
- Wiceprzewodniczącą Rady Rodziców została Pani Klara Kejna
- Wiceprzewodniczącym Rady Rodziców został Pan Paweł Witecki
- Skarbnikiem Rady Rodziców została Pani Aleksandra Dmitruk
- Sekretarzem Rady Rodziców Została Pani Katarzyna Dzieniszewska-Naroska.
Pani Dyrektor Iwona Stępniak pogratulowała wyboru nowym członkom Prezydium Rady
i opuściła zebranie.
Następnie przewodnictwo zebrania objął nowo wybrany Przewodniczący Rady, który
podziękował wszystkim za okazane zaufanie. Poinformował członków Rady, że w związku ze
zmianami w składzie Prezydium Rady konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie
wystąpienia o upoważnienie do konta dla nowego członka prezydium i cofnięcia
upoważnienia dla Pana Marka Skowrońskiego.
Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa do konta dla
Pana Marka Skowrońskiego i udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Witeckiemu.
Przewodniczący przypomniał, że niezbędna jest również decyzja w sprawie wyboru
ubezpieczyciela.

Dyskusja: Ofertę złożyła Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa oraz TUiR Allianz Polska
S.A. Oferty zostały porównane. Rodzice zgłaszali zastrzeżenia do dotychczasowego
ubezpieczyciela, to znaczy do Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej w związku ze słabą
ofertą oraz nieuwzględnianiem licznych sytuacji jako wypadku. Kwoty ubezpieczeń w obu
ofertach są identyczne. Zgłoszono wniosek formalny, aby dać rekomendację TUiR Allianz
Polska.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji
firmie ubezpieczeniowej TUiR Allianz Polska SA. Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy
jednym głosie wstrzymującym się.

Pkt. 3. Przewodniczący Rady Pan Marek Kisilowski otworzył dyskusję na temat działań Rady
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z ograniczonym i niepewnym budżetem Rady oraz poinformował o propozycjach i potrzebach
szkoły przedstawionych na piśmie przez Dyrekcję.

Dyskusja:
1) Dyskusję wywołała kwestia wpłat. Skarbnik przedstawiła listę wpłat ubiegłorocznych w
poszczególnych klasach. W dyskusji pojawiły się następujące propozycje działań Rady w celu
podniesienia wpłat:
- przeprowadzenie konsultacji w klasach co do celów, na jakie powinno się przeznaczyć
pieniądze
- zebranie deklaracji przez przedstawicieli klas w RR w celu ustalenia wysokości budżetu
- wyznaczenie nagrody dla klasy, która wpłaci najwięcej pieniędzy, np. w postaci
dofinansowania do wycieczki.
Postanowiono, że zostaną rozesłane emaile do rodziców z prośbą o zgłaszanie propozycji
działań na rzecz szkoły, jakie może podjąć Rada Rodziców, na zebraniu zostaną
przedstawione propozycje przegłosowane przez Radę oraz zebrane deklaracje wpłat.
2) Zgłoszono propozycję, aby pozyskać dla niektórych działań szkoły sponsorów, którzy by
sfinansowali nagrody w Konkursie z Języka Francuskiego.
- Wykorzystanie kartek świątecznych, które dzieci robią co roku w ramach wewnętrznego
konkursu, rozesłanie ich wraz z listem prośbą od dzieci do: Ambasadora, Dyrektora Instytutu
Francuskiego w Polsce, towarzystw i firm francuskich w Polsce.

3) Uzgodniono rekomendowaną kwotę składki rocznej na fundusz Rady Rodziców
w wysokości 150zł.

Pkt. 4.
Rodzice zgłosili następujące sprawy:
- Wniosek o sfinansowanie tablic multimedialnych w klasach, które takich tablic nie mają
jeszcze na wyposażeniu (zgłosili przedstawiciele klas 1).
- Parking rowerowy. Zaproponowano przeniesienie lub wysypanie żwirem dotychczasowego
miejsca parkingu. Przez to, że parking jest na nieutwardzonej nawierzchni dzieci wnoszą
w dni deszczowe błoto do szkoły.
- Stołówka. Rodzice zgłaszają, że stołówka karmi dzieci potrawami mącznymi i tłustym
jedzeniem.
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o problemach. Mamy z różnych klas zgłosiły, że była podjęta próba wprowadzenia zdrowego
żywienia w stołówce, która skończyła się tym, że dzieci nie jadły obiadów.
- Odczytywanie regulaminów. Rodzice z dwóch klas zgłosili zastrzeżenie do polecenia
odczytania na głos na pierwszym zebraniu 6 regulaminów szkolnych, uznając że ludzie
dorośli nie powinni być traktowani jak dzieci w szkole. Rodzice zaproponowali, aby wysyłać
regulaminy przed pierwszym zebraniem mailem na adresy podane przez rodziców do obsługi
dziennika elektronicznego i na zebraniu zbierać pisemne potwierdzenie, że rodzice zapoznali
się z tymi regulaminami.
- Nowy rozkład dzwonków. Rodzice zwrócili uwagę, że nowy rozkład dzwonków powoduje,
że dzieci nie mogą skorzystać z toalety, nie zdążają na lekcję i mają zbyt małą przerwę
między poszczególnymi lekcjami. Dodatkowo obowiązek pozostawania w klasach na
przerwie śniadaniowej powoduje, że dzieci przez 3 godziny non stop siedzą w ławkach.
- Wszawica. Zgłoszono, że na lekcji WF dzieci zakładają kaski ochronne, tą drogą mogą
rozprzestrzeniać się „niepożądane zwierzątka”.

Protokół sporządziła K. Dzieniszewska-Naroska

