
Protokół

z Zebrania Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie
 

z dnia 14 września 2016 r.

Obecni:

Prezydium RR oraz przedstawiciele Rad  Oddziałowych (załącznik nr 1)

Przebieg zebrania: 

1. Krótkie wprowadzenie i przypomnienie zadań bieżących 
2. Zmiany w Regulaminie Rady Rodziców – głosowanie
3. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w podręczniki dla klasy IV – głosowanie
4. Ubezpieczenie dzieci NNW
5. Wybory Prezydium Rady Rodziców 
6. Powołanie Komisji Rewizyjnej 
7. Powołanie Komisji ds. opracowania regulaminu funkcjonowania stołówki szkolnej
8. Wystąpienie nowego Przewodniczącego RR 
9. Wolne wnioski

Ad 1. 
Omówienie rozpoczętych działań: 

 sztandar (Anna Ajzyk)
– projekt został zaakceptowany przez Dyrekcję;
–  konieczność  domówienia  szczegółów,  tj.  domówienie  koloru  tła,  drzewca,  okuć  itp.  –  aby
domówić szczegóły Dyrekcja uda się na spotkanie do firmy wykonującej sztandar. 

 zadaszenie placu zabaw (Bogusz Kulawiak) 
– odbyło się spotkanie z firmą, którą potencjalnie mogłaby zostać wykonawcą zadaszenia,
– przekazanie namiarów na firmę Panu Jakubowi Paluchowi (kolejnym krokiem będzie wystąpienie
szkoły do wykonawcy o zgodę na zadaszenie – konieczne jest dalsze monitorowanie sprawy przez
RR).

 Filharmonia Narodowa (Anna Ajzyk) 
– pierwszy koncert odbędzie się w poniedziałek, tj. 19.09 o godz 8:00
–  szkoła  została  poinformowana  o  konieczności  przygotowania  sali  –  wychowawcy  klas  zostali
poinformowani o koncercie,
– czekamy na informację od Filharmonii, czy będzie możliwość zorganizowania drugiego koncertu
w godzinach popołudniowych.
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 konspekt regulaminu dofinansowania (Dorota Kierzkowska, Anna Ajzyk) 
– powstał wstępny konspekt,
– konieczność domówienia i spisania szczegółów.
–  regulamin  powinien  obejmować  m.in.  dofinansowanie  dzieci  będących  w  trudnej  sytuacji
materialnej, nagród w konkursach międzyszkolnych i szkolnych.

 woda (Konrad Fiszer) 
– umowa z Eden Spring Sp. z o.o.,
– w miesiącu dostarczanych jest 14 butli,
–  należy  rozważyć  możliwość  zakupu  wody  butelkowej  do  gabinetu  pielęgniarki  (rezygnacja  z
dystrybutora Eden),
– kontynuacja dostaw dla przedszkola.

 Projekty do Budżetu Partycypacyjnego (Konrad Fiszer) 
–   przedstawienie  projektów  złożonych  przez  zespół  i  mechanizmu  głosowania  –   projekty
otrzymały zbyt mało głosów ,
–  problem parkingu i bezpieczeństwa wokół szkoły.

 zajęcia dodatkowe (Magdalena Gogol, Bogusz Kulawiak, Anna Tomaszewska) 
– stworzony regulamin został zamieszczony na stronie,
– info o rodzajach zajęć powinno pojawić się na stronie szkoły oraz w Librusie,
–  na  ten  moment  lista  firm komercyjnych  organizujących  zajęcia  na  terenie  szkoły  nie  została
jeszcze zamknięta – grafik w trakcie ustalania,
– ART BEM – przyjmuje zapisy na zajęcia.

 Komisja Rewizyjna (Magdalena Gogol, Bogusz Kulawiak, Małgorzata Kryska-Mosur) 
–  w  związku  z  wykrytymi  nieprawidłowościami  zostało  złożone  zawiadomienie  na  policji  o
możliwości popełnienia przestępstwa,
– zostało wszczęte postępowanie w sprawie.

 akcja 1% (Małgorzata Kryska-Mosur) 
– szkoła włączyła się w akcję 1%
– osoba nadzorująca akcję – Małgorzata Kryska-Mosur.

 świąteczna zbiórka pieniędzy (całe Prezydium RR) 
–  prośba  o  kontynuację  (zbiórka  pieniędzy  na  prezenty  dla  dzieci  z  rodzin  w  trudnej  sytuacji
materialnej – w porozumieniu z pedagogiem szkoły).

 stan konta RR (Iwona Ruszczyńska)
– przekazano informację o stanie konta na dzień 31.08.2016 r.,
– środki na koncie 16 801,06 zł,
– gotówka 1651,00 zł (zdeponowane w kasetce w szkole).

Ad 2. 
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Omówiono zmiany w Regulaminie Rady Rodziców – regulamin poddano pod głosowanie. 
Zmiany w regulaminie zostały przyjęte jednogłośnie (brak głosów przeciw oraz wstrzymujących się
– głosowali wszyscy uprawnieni – zgodnie z załączoną listą obecności) 
Podjęto stosowaną uchwałę (Uchwała nr_8/2016/2017). 

Ad 3. 
Omówiono prośbę Dyrekcji dot. zakupu podręczników dla klas IV (zostawałyby one w szkole, aby
dzieci nie musiały nosić codziennie książek) 
– zdecydowano sfinansować, z funduszy RR, zakup książek do języka polskiego oraz matematyki w
kwocie do 1500,00 zł.
Zakup książek poddano pod głosowanie – propozycja została przyjęta większością głosów przy 2
głosach wstrzymujących się i 2 przeciwnych. 
Podjęto stosowną uchwałę (Uchwała nr_7/2016/2017). 

Ad 4. 
Ubezpieczenie (Dorota Kierzkowska) 
– przedstawiono informację dotyczącą ubezpieczenia dzieci w szkole,
– kontynuacja umowy ubezpieczenia z NNW z firmą NAU (Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa
SA).

Ad 5. 
Wybory Prezydium RR

Do Prezydium RR zostały zaproponowane następujące kandydatury:

 Przewodnicząca: Anna Jarosz 
 Zastępca ds. oddziałów przedszkolnych i zerówki: Justyna Łukasiak 
 Zastępca ds. kl. I–III: Magdalena Gogol 
 Zastępca ds. kl. IV–VI: Konrad Fiszer 
 Sekretarz: Małgorzata Kryska-Mosur
 Skarbnik: Justyna Dymek 
 Członkowie: Marta Szymańska 

                         Anna Włodarska 
                                       Justyna Wysocka 
                                       Małgorzata Bychawska 

Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. 
Podjęto  stosowaną  uchwałę  (Uchwała  nr_9/2016/2017).  Uchwała  została  przyjęta  większością
głosów, przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się (głosowali wszyscy uprawnieni
zgodnie z załączoną listą obecności).

Ad. 6
Komisja Rewizyjna
– podjęto decyzję, że Komisja zostanie powołana na kolejnym zebraniu RR.
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Ad. 7
Stołówka szkolna 
– w związku z wpływającymi skargami dot. problemów z prawidłową obsługą ajenta (nieterminowe
wydawanie posiłków) kadra wystąpiła z prośbą o wsparcie RR w zredagowaniu Regulaminu szkolnej
stołówki,
– prośba spotkała się z pytaniami ze strony obecnych na zebraniu rodziców,  czy rodzice posiadają
kompetencje do pisania tego rodzaju dokumentów szkolnych,,  oraz  jaka jest  podstawa prawna
takiego zaangażowania rodziców, skoro nie są stroną umowy z ajentem; 
– do współpracy zgłosiła się Joanna Wysocka.

Ad.9
Wolne wnioski:

–  rodzice zgłosili  zaniepokojenie faktem, że nie we wszystkich salach klas I-III  są dostępne dwa
komplety szuflad/szafek, w wyniku czego niektóre klasy nie mają możliwości zostawiania swoich
rzeczy w szkole;

– rodzice zgłosili zaniepokojenie faktem, że na terenie szkoły znajduje się automat ze słodyczami
(na terenie BCK);

– zadano pytanie o to,  jak konkretnie będzie wyglądała organizacja zajęć dodatkowych w klasach I
(chodzi o  drugą godzinę poza angielskim); 

– zadano pytanie o powstanie sklepiku na terenie szkoły; 

–  zadano pytanie  o możliwość  wykupienia rozszerzenia Librusa ,  które  pozwoliłoby na obsługę
powiadomień mailowych;

– zgłoszono zaniepokojenie ilością  zabawek w  przedszkolu (za mało) i  zapytano,  o możliwość
pozyskania lub zakupu nowych;

– zapytano o wynajem sal szkolnych dla film komercyjnych na cały dzień;

– rodzice dzieci z przedszkola zadali pytanie, czy możliwe utworzenie odrębnej rady rodziców przy
przedszkolu oraz rozdzielenie funduszy rady rodziców; poinformowali także, że w każdym oddziale
była inaczej rozwiązana sprawa płacenia za tzw. wyprawkę. 

Protokół sporządziła: Anna Ajzyk, Małgorzata Kryska-Mosur
Protokół zatwierdziła: Anna Jarosz
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Protokół Zebrania Rady Rodziców 

 25 października 2016 r.

1. Wystąpienie Dyrekcji Szkoły.

 Przedstawienie  zarysu  planu  uroczystości  nadania  sztandaru  23  XI  2016  r.
W uroczystości  będą  brały  delegacje  uczniów  ze  względu  na  dużą  liczbę  gości
zewnętrznych z dzielnicy,  miasta.  Koordynatorem uroczystości  ze  strony szkoły jest
dyrektor  H.  Lankiewicz,  ze  strony  RR  –  A.  Jarosz.   Szczegółowy  harmonogram
uroczystości  zostanie  przekazany  po  5  XI,  uroczystości  nadania  sztandaru  będą
towarzyszyć  zajęcia  wychowawcze  w  klasach  zapoznające  dzieci  ze  znaczeniem
sztandaru w życiu szkolnym. Do 11 XI – oczekiwanie na sponsorów (w tym odpowiedź
dzielnicy).

Dyrekcja poprosiła RR o decyzję, czy po odczytaniu aktu ufundowania sztandaru przez
RR,  sztandar  ma  być  przekazany  burmistrzowi,  który  to  odczyta  akt  nadania,  
a następnie przekaże sztandar dzieciom, czy też RR przekazuje sztandar bezpośrednio
do dzieci. 

Prośba  o  wyznaczenie  3  rodziców  do  pocztu  sztandarowego  i  2  rodziców  
do ślubowania. 

 Ze strony rodziców padła propozycja streamingu, aby uroczystość ślubowania mogli
obejrzeć wszyscy uczniowie. 

 RR złożyła wniosek do dyrekcji o dyżurną świetlicę podczas „Szkoły dla rodziców”.

 Zadano Dyrekcji pytania o :

–  drugi  język nowożytny w szkole – odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od
zmian w prawie oświatowym i przyjęciu nowych podstaw programowych;

– wymiana zniszczonych dywanów/wykładzin w salach – planowana pod koniec roku
kalendarzowego;   

–  brakujące  szuflady  na  książki  dla  niektórych  dzieci  –  Dyrekcja  wskazała  jako
rozwiązanie możliwość przechowywania rzeczy dzieci we wspólnych szafkach lub na
zapleczu klas;

–  wysoka  temperatura  w  klasach  w  słoneczne  dni  –  szkoła  planuje  zakup  folii
odbijającej  światło  na  okna,  zamontowanie  podsufitowych  wentylatorów,  a  po
wygaśnięciu gwarancji – montaż daszków od strony południowej;
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– dlaczego dzieci nie wychodzą na dwór podczas zajęć świetlicowych – w ostatnim
czasie nie było sprzyjającej pogody (deszcz);

– nierówne traktowanie zajęć religii  i  etyki – w niektórych klasach uczęszczanie na
zajęcia etyki było niemożliwe – Dyrekcja wyjaśniła,  że wynika to z faktu, że zajęcia
etyki  nie  są  objęte  siatką  godzinową,  liczba  dzieci  uczęszczających  na  etykę  jest
znacznie mniejsza i aby stworzyć grupę trzeba łączyć dzieci z kilku klas, co stwarza
dodatkowe  utrudnienia  w  organizowaniu  zajęć,  tym  bardziej  że  w  szkole  jest
dwuzmianowość;

– zajęcia dodatkowe – poruszono kwestię nierówności dostępu do zajęć (zwłaszcza
dla  dzieci  z  klas  drugich  w  porównaniu  z  dziećmi  z  klas  pierwszych)  i
nieprzestrzegania  regulaminu naboru.  Dyrekcja  wyjaśniła,  że  wynika  to  z  różnych
źródeł  finansowania  zajęć,  uwarunkowań   dzielnicowych  oraz  w  przypadku  klas
drugich  –  godzin  przeznaczonych  na  opiekę  nauczycieli  związaną  z  zajęciami  na
basenie.  Zwrócono  także  uwagę,  że  dzieci  mają  możliwość  korzystania  z
różnorodnych zajęć prowadzonych przez wychowawców świetlicy oraz na zwiększoną
liczbę zajęć specjalistycznych  (2,5 etatu logopedy, 2 nauczycieli korektywy, 2 etaty SI)
w porównaniu z innymi bemowskimi szkołami. Ze strony rodziców padła propozycja
dokonania analizy sytuacji – oszacowanie, ile dzieci nie dostało się na żadne zajęcia
oraz  ile  dzieci  nie  dostało  się  na  zajęcia,  na  które  chciały  chodzić  oraz  czy
przestrzegany jest regulamin naboru; sugestia poprawienia obecnego regulaminu na
rok szkolny 2016/2017.

– możliwości przebudowy parkingu – przywołano kwestię niepowodzenia projektu  
przebudowy  parkingu  w  ramach  Budżetu  Partycypacyjnego  (brak  wystarczającej
mobilizacji po stronie rodziców, której efektem była za mała liczba głosów oddanych
na projekt) – temat do podjęcia na oddzielnym spotkaniu;

 Pani  Dyrektor  B.  Ciesielska-Pocialik  poinformowała,  że  w  ubiegłym  tygodniu,  na
prośbę rodziców, w szkole miała miejsce kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Nie wykazano żadnych nieprawidłowości.

 Pani  kierownik  świetlicy  J.  Lisowska  wystosowała  apel  do  rodziców  o  wzajemne
poszanowanie pracy, partnerski dialog i niekrzywdzące ocenianie innych. 

2.  Powołanie  Komisji  Rewizyjnej  na  rok  szkolny  2016/2017  w składzie:  Karolina  Malczyk,
Marta Suwała-Posłuszna, Agnieszka Słoniewicz. Komisja zweryfikuje prawidłowość działania
Prezydium RR po pierwszym półroczu oraz na koniec roku szkolnego 2016/2017. Uchwała
15/2016/2017.

3.  Głosowanie  nad  Regulaminem  przyznawania  pomocy  socjalnej  –  został  przyjęty  
w zaproponowanym kształcie – uchwała 16/2016/2017.
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4. Głosowanie nad dofinansowaniem udziału dzieci w konkursach i olimpiadach szkolnych –
podjęto  decyzję  o dofinansowaniu wysokości  5000 zł,  przedszkolnych  –  1000 zł,  uchwała
17/2016/2017.

5. Głosowanie nad Regulaminem komunikacji RR – przyjęty – uchwała 18/2016/2017.

6. Głosowanie nad zakupem zabawek do przedszkola – przyznano kwotę 3000 zł – uchwała
19/2016/2017.

7. Przedstawienie Preliminarza wydatków RR (propozycja rozdzielenia budżetu przedszkola  
i szkoły) – zasady podziału funduszu 7:3 – ze względu na liczbę dzieci w oddziałach szkolnych
(700) i w przedszkolnych (300). Składki wpłacane za rodzeństwo, w przypadku kiedy jedno
dziecko jest w przedszkolu drugie w szkole, będą dzielone po równo (analogicznie przy trójce
rodzeństwa).  Wydatki  wspólne  będą  dzielone  według  kryterium  liczby  dzieci.  Uchwała
20/2016/2017

– uwzględniono dodatkową kwotę 4000 zł na teatrzyki przedszkolne,

–  rozpoczęto  dyskusję  nad  finansowaniem balu  karnawałowego –  ze  względu na  to,  że  
w zeszłym roku brak było właściwego zaangażowania rodziców w organizację balu a także
biorąc  pod  uwagę  dużą  liczbę  dzieci  (1000),  a  także  preferencji  dzieci  do  zabawy  w
mniejszym,  bardziej  znajomym  gronie,  padły  propozycje,  aby  każda  klasa/oddział
zorganizowały bal we własnym zakresie. Kwestia balu ma zostać przedyskutowana w ramach
oddziałów.

8. Omówienie pracy Prezydium RR od początku roku szkolnego – rodzicom przedstawiono
wykaz zakończonych prac (Załącznik nr 1). Zwrócono uwagę szczególnie na:

 Ubezpieczenie NNW – trudności komunikacyjne, brak dyscypliny rodziców znacznie
wydłużyły  czas  pracy nad tym zagadnieniem. Prezydium RR poprosiło  o dokładne
czytanie komunikatów i stosowanie się do ustalonych zasad oraz Przewodniczących
rad  oddziałowych  o  przekazywanie  informacji  wysyłanych  przez  Prezydium
pozostałym rodzicom. Zaproponowano, aby w kolejnym roku szkolnym każdy rodzic
ubezpieczał swoje dziecko indywidualnie (co nie wyklucza możliwości zorganizowania
się wewnątrz oddziałów), ewentualnie wybrać firmę, która obsłuży dokumentację  
i zbiórkę pieniędzy we własnym zakresie. 

 Kampania  składkowa –  prośba  o  pomoc  w  docieraniu  do  rodziców z  informacją  
o dobrowolnych składkach na fundusz RR i pokazywaniu wydatków finansowanych  
z funduszu RR. 

 Kiermasz  świąteczny  –  potrzeba szybkiej  decyzji  dotyczącej  organizacji  wydarzenia
i  rozpoczęcia  działań  organizacyjnych.  Prezydium  RR  rekomenduje  zorganizowanie
kiermaszu jako wydarzenia integrującego społeczność szkolną. Sugerujemy rezygnację
z loterii fantowej.
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9. Sprawy przedszkolne 

 Organizacja zbiórki zabawek – zbiórka  odbędzie się w dniach od 14 do 18  XI na terenie
całej szkoły i  przedszkola. Regulamin jest w trakcie tworzenia, ma być rozesłany po 1.11.  
Ze  strony  szkoły  koordynują  prace  dwie  Panie  wychowawczynie,  ze  strony  RR  Joanna
Wysocka. 

 Zabawki  z  funduszu  RR  będą  kupowane  dopiero  po  zbiórce  zabawek,  żeby  nie
powielać  zabawek  otrzymanych  w  wyniku  zbiórki.  Zakup  zabawek  będzie
konsultowany  
z Wychowawczyniami  i P. Dyrektor I. Tęczą, żeby kupić najpotrzebniejsze rzeczy i nie
dublować zakupów dokonanych przez szkołę. 

 Teatrzyki/koncerty – będą organizowane  raz na 4-6 tygodni. Rozpoczną się prace nad
repertuarem i znalezieniem rzetelnej firmy do współpracy. Dyrekcja  jest gotowa do
współpracy (kwestia doboru sal i godziny). Ze względu na liczbę oddziałów konieczne
jest zamawianie jednorazowo  dwóch występów oraz  podział widowni na 3- i 4-latki
oraz 5- i 6- latki. 

 Środki potrzebne na zadaszenie placu zabaw – szkoła prawdopodobnie będzie mogła
ufundować całość inwestycji, jednak P. Dyrektor I. Tęcza poprosiła, by mieć tę pozycję 
w budżecie RR na uwadze, ponieważ jeśli szkoła zabezpieczy finansowo zadaszenie na
małym  placu,  RR  mogłaby  rozważyć  finansowanie  większego  lub  odwrotnie  [PRR
wystosowało też prośbę o dofinansowanie do Burmistrza].

 W  listopadzie  przeprowadzona  zostanie  akcja  informacyjna  dla  Rodziców
przedszkolnych  na  temat  planowanych  wydatków  RR  dotyczących  potrzeb
przedszkola.  Każda  grupa  dostanie  informację  a  Wychowawczynie  przekażą  ją
następnie  wszystkim  Rodzicom.  RR  roześle  też  tę  informację  do  przedstawicieli
oddziałów przedszkolnych, aby na zebraniu w listopadzie starali się nakłonić Rodziców
do wpłat.
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Załącznik nr 1

Działania Prezydium Rady Rodziców (14.09-25.10.2016) – sprawy zakończone:

1. Konsultacje w oddziałach dotyczące rozszerzenia ograniczenia korzystania z urządzeń
elektronicznych w szkole – pozytywnie zaopiniowane.

2. Wsparcie  uroczystości  pasowania  przedszkolaków  i  pierwszaków  (zakup  biretów,
medali oraz dyplomów za kwotę 1029,14 zł). Żółte słoneczne birety jako praktyka na
kolejne  lata,  wzory  własnych  dyplomów  pasowania  na  ucznia  i  pasowania  na
przedszkolaka.

3.  Pozytywne zaopiniowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego SP 357 ma rok
2016/17; pozytywne zaopiniowanie działalności ZHP w szkole. 

4. Udział przedstawicieli rodziców w tworzeniu Regulaminu działania stołówki szkolnej
(wsparcie doradcze) – regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły.

5. Konsultacja  merytoryczna  możliwości  stworzenia  oddzielnej  przedszkolnej  rady
rodziców (nie ma takiej możliwości); braku konieczności zgłoszenia bazy danych do
GIODO; umowy darowizny na RR   – Instytut Inicjatyw Pozarządowych.

6. Filharmonia Narodowa w szkole – RR fundatorem cyklu koncertów dla klas i zerówek,
opracowano  harmonogram  uczestniczenia  poszczególnych  klas  w  koncertach.  Do
podpisania  umowy  z  FN  została  upoważniona  Dyrektor  B.  Ciesielska-Pocialik.
Dotychczasowy koszt 5 koncertów: 1975 zł

7. Uruchomiono konto Szkolnej Rady Rodziców w Librusie.

8. PRR przekazała zapytanie od rodziców o alarm, jaki  miał  miejsce w szkole 16.09.  
W  odpowiedzi  otrzymaliśmy  informację,  że  system  alarmów  przeciwpożarowych
działa w szkole zgodnie z planem/projektem, został w tym roku rozszerzony. Szkoła
ma obowiązek sprawdzenia procedur ewakuacji  do końca października.  Informacje
szczegółowe dla rodziców ma przygotować pan J. Paluch. 
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9. Spotkanie  z  burmistrzem  Dzielnicy  Bemowo,  Michałem  Grodzkim  –  18.10.2016  –
prośba o  akt  nadania  sztandaru  szkole.  W wyniku  rozmowy PRR zdecydowało  się
złożyć prośbę do Dzielnicy o budowę placów zabaw w okolicy oraz dofinansowanie
zadaszenia przedszkolnego placu zabaw.

10. Dostęp  do  konta  bankowego dla  członków Prezydium i  procedura  dwustopniowej
autoryzacji przelewów (Skarbnik zakłada przelew, który musi być autoryzowany przez
Przewodniczącą lub Wiceprzewodniczących).

11.  Ustalono priorytetowe cele działania Prezydium RR: 

 wsparcie dla uczniów,

 transparentność wydatków  (procedura w regulaminie + dwustopniowa autoryzacja 
przelewów + kontrola Komisji Rewizyjnej po zakończeniu każdego półrocza),

 wypracowanie dobrej komunikacji.
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Protokół z Zebrania Rady Rodziców 
z dnia 8 grudnia 2016 r. 

Obecnych 21 osób.

1.  Bal  karnawałowy —  przekazanie  rodzicom  decyzji  Rady  Pedagogicznej,  że  tegoroczny  bal
organizuje  samodzielnie  szkoła  (9.02.2017).  Rada  Rodziców  przychyliła  się  do  prośby  Szkoły  o
sfinansowanie dekoracji i nagród w konkursach (400 zł – przedszkole, 1500 zł –  szkoła – Uchwała
24/2016/2017)).

2. Zmiany personalne w prezydium –   dwie osoby zrezygnowały – powołano nowych członków:

a) Małgorzata Jabłońska, Gr. Rybki 

b) Arkadiusz Bekiesz, 4B

Do pomocy zadaniowej  w pracach  prezydium zgłosili  się  także:  Daniel  Osiński  (3a)  i  Agnieszka
Żurawek (2i).

3. Omówiono przygotowania do organizacji Kiermaszu Świątecznego.
 Rada Rodziców zdecydowała, że kiermasz będzie miał charakter charytatywny, z zebranych 

pieniędzy zostaną ufundowane paczki świąteczne (Uchwała 23/2016/2017). 
 Apel RR o przyłączenie się do organizacji kiermaszu, a przede wszystkim przekazywanie 

informacji do wszystkich rodziców. 

4. Paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących z naszej szkoły – Rada Rodziców zdecydowała, że 
przeznaczy na paczki świąteczne 150-200 zł na osobę (Uchwała 23/2016/2017). Zadania 
skompletowania paczek podjęli się: Daniel Osiński (3a) i Agnieszka Żurawek (2i).

5. Oferta automatu ze zdrową żywnością – RR zdecydowała, że podejmie działania  – 1) zapytanie 
do Dyrekcji Szkoły, 2) oferta  do oceny rodziców, 3) ewentualne głosowanie.  

6. Budżet Partycypacyjny – do zespołu, który opracuje projekt, zgłosili się: Joanna Misiewicz-Karkut
(3b) i Marcin Murawski (2i).

7. Podsumowanie zbiórki zabawek dla oddziałów przedszkolnych – część zabawek została 
przekazana do Domu Samotnej Matki na Białołęce. 

8. Raport finansowy Skarbnika RR na 2 grudnia 2016 roku

Stan konta: (rachunek bankowy oraz gotówka): 27 751 zł
Wpływy z dobrowolnych składek: 19 730 zł (33% zakładanych w preliminarzu budżetowym wpłat)
Wykonanie: łączne wydatki -  14 601 zł, w tym 5904 zł dotyczące zobowiązań roku ubiegłego 
(sztandar, sfinansowane w znacznej części z darowizn).
Najważniejsze wydatki dotyczące bieżącego roku: filharmonia – 2765 zł, książki dla klas 4 – 1491 zł, 
konkursy szkolne i przedszkolne – 1657 zł.



9. Tematy poruszone przez zebranych:
 Komunikacja w szkole – braku przepływu informacji (np. nie wszystkie klasy wiedzą o 

koncertach FN), różne źródła informacji,  potrzeba prostszych komunikatów.
 Krytyka uroczystości nadania sztandaru szkole (brak możliwości udziału dzieci w 

uroczystości).
 Odwołana zbiórka makulatury 

Prośba o wszelkie o informacje zwrotne, które mogłyby pomóc przekonać rodziców do wpłacania
dobrowolnych składek,  budować zaufanie i współpracę z rodzicami, usprawnić komunikację.



PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY RODZICÓW SP nr 357

z dnia 12.01.2017 r.

1. Podsumowanie Kiermaszu Świątecznego

Uzbieraliśmy  5068  zł,  wydaliśmy  3000  zł  (1000  zł  –  materiały  plastyczne,  2000  zł  –  paczki

świąteczne). Zaangażowanych osób było ok. 30. Współpraca z Kołem Wolontariatu. Słabe strony:

wycena przedmiotów (potrzeba  więcej  osób  zaangażowanych (nie  zdążono wycenić  wszystkich

przedmiotów),  przemyślana  „polityka  cenowa”  (nie  doszacowano  cen  niektórych  bardzo

pracochłonnych przedmiotów).

2. Raport finansowy  – stan na 6.01.2017:

 DAROWIZNY – 247200 (szkoła: 17918, przedszkole: 6062, niezidentyfikowane: 740 zł)

 1% Z PODATKU 2016 –  9000 zł

Decyzja  o  informowaniu  indywidualnym  do  klas,  które  wpłaciły  najmniej.  Zadanie  dla

przewodniczących  oddziałów  klasowych  –  konieczność  zdiagnozowania  przyczyn,  obaw

niewpłacania – prośba o informacje zwrotne. 

3.  Głosowanie –  zakup prenumeraty czasopism do biblioteki szkolnej:

„Świerszczyk” – 96,8 zł (12 miesięcy)

„Kumpel” – 82,02 (12 miesięcy)

„Wiktor Junior” – 161 zł (12 miesięcy)

KOSZT:  339,82 zł 

Głosy za: 17 osób (uchwała nr 25).

4. Budżet partycypacyjny:

1) doświetlenie przejścia dla pieszych (składające: J. Pokrywko, M. Kryska-Mosur);
2) przebudowa parkingu (cel – większa przepustowość, składająca K. Malczyk);
3) trening słuchu metodą Tomatisa (opracowanie zespół szkolny).
Zebrano  podpisy  popierające  projekty.  Dodatkowo  RR  wysłało  wniosek  do  ZDM  z  prośbą

o doświetlenie przejścia dla pieszych przy szkole.

5. Powołanie zespołów: 

a)  kampania 1%  podatku 2017 r.  –  Ula Klimkowicz  (2h),  Agnieszka Słoniewicz (2m);  jako CEL
SZCZEGÓŁOWY akcji zaproponowano zakup książek do biblioteki szkolnej i przedszkola – propozycja
została przyjęta z aprobatą, decyzja jednak zapadnie po uzyskaniu informacji o wynikach odwołania
w konkursie Empiku (1000 książek dla biblioteki).

b) zakupy POMOCY EDUKACYJNYCH dla szkoły z pieniędzy zebranych z 1%  (6300 zł) na podstawie 
diagnozy potrzeb przeprowadzonej wśród nauczycieli –  Joanna Misiewicz-Karkut (3b);



c) zakup zabawek do przedszkola (3000 zł +  2700 zł z 1%) –  Joanna Wysocka (0d), Justyna Łukasiak
(gr. Gwiazdki);

d) szkolna wyprzedaż garażowa – wiosna 2017  – opracowanie planu – Arkadiusz Bekiesz (4b);

e) zakupy materiałów dekoracyjnych na szkolny bal karnawałowy – dyskusja propozycji przesłanej 
przez szkołę – kwestia ekologii, zaproponowano, aby zakupione materiały przynajmniej w części 
nadawały się do wielokrotnego użytku (Uchwała nr 26).
Bale w przedszkolu i „zerówkach”: będą przygotowane przez nauczycieli.

5. Pytanie do zebranych o pomysły na działania na rzecz dzieci i szkoły –  anonimowa ankieta 
oczekiwań wobec RR:

 „Stypendium naukowe RR dla najlepszych uczniów (np. po jednej osobie z danego poziomu 
edukacyjnego)”

 „Proszę, aby rada była apolityczna i nie wysyłała informacji związanych z polityką np. 
dotyczących zmian w reformie edukacji”.”

 „Zakup lektur szkolnych do biblioteki.”
 „Stypendium naukowe RR.”
 „Ognisko integracyjne RR, ognisko muzyczne.”
 „Proszę o wyegzekwowanie budżetu świetlicy + rozliczenie składek.”

6. Pozostałe:

–  informacja o oddziałach, które nadal nie uczestniczą w koncertach Filharmonii;
– pomysł nagradzania klas, które wpłacą najwięcej/najszybciej darowizn na fundusz RR;
–  zaopatrzenie gabinetu pielęgniarki w wodę (Konrad Fiszer);
–  pytanie o zeszłoroczną sprawę braku pieniędzy na koncie RR – 11.12.2016 r. RR złożyło zażalenie 
na umorzenie śledztwa do Prokuratury Rejonowej.

 

Obecnych: 17 osób (lista w załączniku)

Protokół sporządziła: Małgorzata Kryska-Mosur



Protokół

z Zebrania Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie

 z dnia 13 marca 2017 r.

Obecni: 21 przedstawicieli Rad Oddziałowych (początkowo 16 osób, załącznik nr 1)

1.  Poinformowano  zebranych  o  przygotowanych  przez  prezydium  sprawozdaniach  za  1  sem.  2016/17
merytorycznym (dostępnym na stronie szkoły) i finansowym (rozesłanym e-mailami).

2. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla członków RR (Anny Jarosz, Magdaleny Gogol
oraz  Małgorzaty  Kryskiej-Mosur)  do  reprezentowania  Rady  Rodziców  SP   nr  357  przed  organami
administracji publicznej lub  wymiaru sprawiedliwości (16/16  głosów za, Uchwała nr 27/2016/2017).

3. Podjęto uchwałę o rozszerzeniu składu Komisji Rewizyjnej o Marcina  Murawskiego (17/17 głosów za, 
Uchwała nr 28/2016/2017).

4. Regulamin korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły – w wyniku dyskusji Rada Rodziców
(stosunkiem  głosów  12  do  9  przy  jednym  wstrzymującym,  Uchwała  nr  29/2016/2017)  zaakceptowała
zaproponowane  przez  Dyrekcję  Zasady  korzystania  z  telefonów  komórkowych  i  innych  urządzeń
elektronicznych w SP nr 357 w Warszawie pod następującymi warunkami:

a) Szkoła umożliwi kontakt Rodzicom z dziećmi  w czasie zajęć szkolnych, także w godzinach,  kiedy
sekretariat  jest  nieczynny,  np.:  przełączenie rozmowy przez centralę  na świetlicę dyżurującą  lub
zakup kart SIM po jednej na każdą salę świetlicową, tak aby był kontaktowy telefon zewnętrzny.
Rodzice mogą pokryć koszt kart SIM oraz zapewnić aparaty telefoniczne w tym celu. Obecnie nie ma
możliwości  połączenia  się  z  wychowawcą dziecka/nauczycielem poza godzinami  funkcjonowania
Sekretariatu,  a  Zasady… nie przewidują w żadnym wypadku możliwości  odebrania przez dziecko
telefonu od rodzica;

b) Szkoła  zapewni  możliwość  „aktywnego  spędzania  wolnego  czasu”  uczniom  w  czasie  przerw
międzylekcyjnych oraz zajęć świetlicowych. Aby odciągnąć dzieci od potrzeby korzystania z telefonu
komórkowego w trakcie przerw zgłoszono pomysł uatrakcyjnienia przerw poprzez zorganizowanie
dodatkowych atrakcji w szkole, np. gier korytarzowych (np. naklejek na podłodze do gry w klasy). RR
chętnie współfinansuje tego typu rozwiązania;

c) zasady korzystania z telefonów komórkowych powinny dotyczyć całej społeczności szkolnej i stać się
częścią kultury organizacyjnej całej szkoły, tak aby zredukować zjawisko podwójnych standardów,
odrębnych dla dzieci i dorosłych, tzn. np. dorośli nie będą korzystali z urządzeń elektronicznych w
czasie zajęć oraz w czasie przerw międzylekcyjnych do celów prywatnych.

Ponadto w dyskusji:
–  podnoszono kwestię cyklu zajęć edukacyjnych, które powinny towarzyszyć wprowadzeniu zasad –  jak

np. przewidywał to Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy (cele szczegółowe pkt 20–22), czy
np.  uwzględnienie  tematu  fonoholizmu  i  bezpiecznego  korzystania  ze  środowiska  cyfrowego  w
problematyce spotkań Szkoły dla Rodziców;
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–  zwrócono uwagę, że przewidziane w Zasadach... sankcje są daleko idące, wątpliwości budzi podstawa 
prawna zabierania telefonów przez nauczyciela czy do Sekretariatu i kwestia odpowiedzialności za 
nie;

–  wyrażono opinię, że telefon jako atrybut współczesnego życia codziennego w Zasadach… jest właściwie 
sankcjonowany,  a reguły sprowadzone do zakazu.

Podsumowanie: Temat zasad korzystania z telefonów w szkole wciąż wzbudza duże emocje i kontrowersje,
wielość opinii i doświadczeń rodziców powoduje, że trudno wypracować konsensus. Dlatego też, na prośbę
rodziców, akceptacja zaproponowanych Zasad… została uwarunkowana ww. postulatami. 
Dodatkowo  RR  rekomenduje,  aby  wprowadzenie  Zasad…  miało  charakter  procesowy,  towarzyszyły  mu
zajęcia edukacyjne uświadamiające rolę i znaczenie wprowadzonych zasad.  

5. Identyfikatory – rodzice nie zaaprobowali pomysłu omawianego na spotkaniu Dyrekcja–Prezydium. 
Przedstawili alternatywę – udostępnienie identyfikatorów z chipami oraz czujników przy wyjściu ze szkoły. 
RR gotowa jest pokryć koszt takiego rozwiązania.

6.  Przekazano  RR  stanowisko  Szkoły  dotyczące  DODATKOWYCH  zajęć  basenowych w  przyszłym  roku
szkolnym: brak możliwości zapewnienia opieki nauczycieli w klasach IV-V (wyjście musieli by organizować
rodzice, zabierali by dzieci na własną odpowiedzialność, szkoła może pomóc organizacyjnie np. dostosować
porę obiadu, zajęć dodatkowych, etc.). Szkoła podtrzymuje możliwość zorganizowania pomocy nauczycieli w
wyjściu klas III. Rodzice muszą mieć świadomość, że może to wpłynąć na mniejszą liczbę zajęć dodatkowych
prowadzonych przez nauczycieli.

7.  Poinformowano  rodziców  o  terminie  Pikniku  Rodzinny  27.05.2017  r.   oraz  orientacyjnym  terminie
pierwszego  spotkania  piknikowego  (połowa  kwietnia).  Jedna  osoba  zgłosiła  się  do  koordynacji
organizacyjno-sportowej, (Małgorzata Jabłońska). Czekamy na zgłoszenie drugiego koordynatora kiermaszu
ciast.

8. RR podjęła decyzję, że „trzecioteściki” będą finansowane z budżetów klasowych (14/21 osób za takim
rozwiązaniem, Uchwała nr 30/2016/2017).

9. Nagrody na koniec roku
Zgodnie z decyzją nauczycieli – w klasach 1-3 nie będzie nagród za osiągnięcia dla poszczególnych dzieci.
RR będzie finansowała  nagrody dla klas IV oraz zerówek.  Obecni rodzice zgłosili  propozycję,   aby część
wpłaconych  pieniędzy  wracała  do  oddziałów,  tak  aby  klasy  1-3  mogły  pokryć  część  kosztów  nagród
klasowych.  W związku z tą propozycją prezydium zobowiązało się do zebrań marcowych sprawdzić,  jaki
procent wpłat klasowych mógłby wracać do klas, tak, aby zmieścić się w preliminarzu budżetowym.

10. Poinformowano o inicjatywie zorganizowania wyprzedaży garażowej przez RR – sprawę koordynować 
będą: Małgosia Kryska-Mosur oraz Joanna Wysocka. Przewidywany termin 01.04.2017 r. 

11. Przedstawiono raport z realizacji zakupów z 1% za 2015 oraz przedstawiono plan akcji 1% w 2016 r.

12. Przedstawiono stan prac nad projektami do Budżetu Partycypacyjnego:
859 – Widoczny uczeń i mieszkaniec – doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Żołnierzy 
Wyklętych 
1151 – W JEDNYM KIERUNKU na parkingu przy SP357 
1159 – 357 Kiss & Go 
1162 – Sposób na sukces – trening słuchowy metodą Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357 

13. RR uzależniła zgodę na pokrycie kosztów spotkania z Grzegorzem Kasdepke od pozyskania następujących
informacji: dokładna formułą spotkania (otwarte, zamknięte), ile osób mogłoby wziąć udział w spotkaniu, 
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czy spotkanie jest przewidziane dla wszystkich dzieci w tym przedszkolnych, co jeśli chętnych będzie więcej 
niż miejsc, czy spotkanie będzie zorganizowane w czasie lekcji, po południu, czy w weekend.

14.  W  związku  z  odejściem  z  prezydium  RR  Konrada  Fiszera,  podczas  zebrania  prezydium  kilkukrotnie
zwracało  się  do  zebranych  z  prośba  o  zgłoszenie  się  kandydata  na  nowego  członka  prezydium.
Bezskutecznie.

Protokół sporządziła: Magdalena Gogol, Małgorzata Kryska-Mosur
Protokół zatwierdziła: Anna Jarosz
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Protokół 
z Zebrania Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie 
z dnia 5 czerwca 2017 r. 

 
 

Obecni: 14 osób (załącznik nr 1) 

Notatkę sporządziła: Małgorzata Kryska-Mosur 
 
Omawiane tematy: 
 

1. Dobrowolne składki na fundusz RR 2017/18 
2. Finanse RR 
3. Nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego kl. IV-VI 
4. Podsumowanie III pikniku szkolnego 
5. Procedura zwalniania uczniów z lekcji – status po spotkaniu z Dyrekcją 
6. Budżet Partycypacyjny 
7. Ubezpieczenie dzieci NNW 
8. Stroje lub elementy stroju galowego w szkole 
9. Podsumowanie pracy prezydium 
10. Wolne wnioski 

 
 
1. Dobrowolne składki na fundusz RR 2017/18 
Prezydium RR zaproponowało zmianę wysokości sugerowanych składek na fundusz. Celem          
było zmniejszenie dysproporcji między składkami od jednego dziecka i od rodzeństwa.           
Większość głosów zdobyła propozycja: 100 zł od dziecka, i 50 zł od drugiego dziecka w               
przypadku rodzeństwa. (Uchwała nr 30/2016/2017). 
Zdecydowano nie wyróżniać przypadku wielodzietności, gdyż jak wynika z wpłat          
tegorocznych takie przypadki stanowią znikomy procent. 
Ponadto postanowiono, że na pierwszym wrześniowych spotkaniach w klasach rodzicom          
zostaną przekazane deklaracje do wypełnienia, aby na ich podstawie można było           
zaplanować budżet na następny rok. 
 
Dodatkowo w dyskusji zwrócono uwagę: 
– na konieczność szerszej prezentacji celów i osiągnięć RR; 
– konieczność posiłkowania się autorytetem nauczycieli, których należy dokładnie         
poinformować przed pierwszym zebraniem z rodzicami o działaniach i celach RR, aby mogli             
aktywnie zachęcać do wsparcia RR; 
– znaczenie przekazywanych informacji o RR bezpośrednio przez przewodniczących RR w           
klasach; 
– nierozróżnianie przez rodziców wpłat na fundusz RR i wpłat na fundusze klasowe; 
– dobrze oceniono praktykę zwrotów części składek pod koniec roku do funduszy            
klasowych; 
– zasugerowano ustanowienie konkursu dla klas na zasadzie pewnej rywalizacji; 



– że dzięki funduszom RR można wpływać na kształt i jakość szkoły na zasadzie „Kto chce                
mieć dziecko w dobrej szkole, musi mieć świadomość, że z pieniędzy RR finansowane są              
różnego typu dodatkowe działania, które wpływają na prestiż szkoły”. 
 
2. Finanse RR 
stan konta na dzień 4.06.2017: 17 816 zł 
szacowane wydatki jeszcze w tym roku: 2 x filharmonia, kwiaty na zakończenie roku,             
dyplomy, wysłona na drugim placu zabaw. 
 
3. Nagrody dla uczniów na koniec roku szkolnego kl. IV-VI 
Omówiono kwestię dodatkowych nagród dla uczniów kl. IV (oprócz nagród książkowych za            
osiągnięcia w nauce). Dzieci, które wyróżniły się osiągnięciami w konkursach          
międzyszkolnych itp., postanowiono nagrodzić dodatkowymi dyplomami. Dotyczy to        
wszystkich poziomów edukacyjnych. 
 
 
4. Podsumowanie III pikniku szkolnego 
Obecni rodzice zostali poproszeni o odpowiedzi na dwa pytania: 
 
Co na pikniku było fajne? 
- większość 
- konkurencje dla dzieci, kawiarenka 
- fotobudka, kawiarenka, upominki dla każdego 
- konkurencje sportowe, stoisko z eksperymentami 
- konkurencje dla dzieciaków, medale, kawiarenka, fotobudka, występy dzieci 
 
Co można poprawić? 
- kolejka do konkurencji i konieczność udziału rodzica w niektórych konkurencjach           
spowodowała utrudnione korzystanie z innych atrakcji (“musiałam jeszcze przejść         
konkurencje z przedszkolakiem”) 
- konkurencje sportowe rodzic-dziecko (wprowadzić) 
- piknik nie powinien kolidować z imprezami organizowanymi przez KK 
- konkurencje sportowe dla rodziców nie sprawdzają się, propozycja rodzic-dziecko wydaje           
się rozsądna 
- za duże kolejki do konkurencji sportowych 
- w kawiarence dodać soki i wodę do kupienia 
- zbyt mała liczba gadżetów na nagrody 
- konkurencje były nastawione na rywalizację a nie integrację, propozycja wprowadzenia           
gier kooperatywnych (nie sztafeta czy biegi, w których kobiety rywalizują z mężczyznami) 
- za dużo testosteronu i rywalizacji sportowej, postawić na zabawę i luz, pokazać, że rodzice               
mogą bawić się z dziećmi 
- brak dużych plakatów z planem i programem, które pomogłyby uczestnikom poruszać się             
po terenie 
- pytanie czy wymiana książek się odbyła? 
- więcej zabawy przy zaliczaniu konkurencji – nie konkretne wyniki, tylko samo uczestnictwo,             
ZORIENTOWANIE NA WSPÓŁPRACĘ I INTEGRACJĘ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO. 
 



Na podstawie tych informacji zwrotnych oraz doświadczeń organizacyjnych Prezydium         
zostanie stworzony oddzielny dokument zawierający rekomendacje dla RR na przyszły rok. 
 
5. Procedura zwalniania uczniów z lekcji – status po spotkaniu z Dyrekcją Szkoły 
Procedura zostanie wprowadzona od nowego roku szkolnego wraz z kilkoma innymi           
procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa. Objaśniony 31.05.2017 r. na spotkaniu Dyrekcji z          
przedstawicielami PRR przebieg procedury (pisemne zwolnienie nauczycielowi przekazuje        
uczeń - rodzic dziecka, które ma pozwolenie na samodzielny powrót ze szkoły, nie musi być               
w tym dniu obecny w szkole, uczeń zanosi zwolnienie do sekretariatu z pominięciem kolejki              
interesantów) został zreferowany obecnym na zebraniu RR członkom RR i został przez nich             
przyjęty bez uwag. 
 
6. Budżet Partycypacyjny 
Wspólnie szukano pomysłów, jak rozpropagować wśród dzieci, rodziców i mieszkańców          
projekty do BP, zaproponowano: 

● wklejki do dzienniczków od wychowawców 
● plakat „Czy oddałeś już swój głos na projekty BP?” w holu głównym 

przy domofonach i telefonie 
● plakaty a4 i a3 – prośba o wydruki do rodziców, kolportaż przy domofonie –              

każdy, kto chce powiesić na swoim osiedlu itp. bierze wydruki 
● ulotki  
● plakat i ulotki w formacie .pdf do pobrania ze strony szkoły i wydrukowania             

i/lub kolportażu samemu 
● prezentacja projektów na ekranie w holu głównym 
● prezentacja na tablicy korkowej 
● pisanie kredą na chodnikach wokół szkoły 
● informacja o możliwości głosowania także przez dzieci 

 
7. Ubezpieczenie dzieci NNW 
RR zastanawia się, czy rekomendować jakąś ofertę ubezpieczenia rodzicom na przyszły rok.            
Warunek konieczny, który musi spełnić firma ubezpieczeniowa – samemu wypełnić          
formalności rodzic–ubezpieczyciel, aby szkoła i RR nie zostały obciążone         
odpowiedzialnością za zbieranie składek i podpisywanie umów. 
Za analizę ofert odpowiedzialny jest K. Fiszer, który nie był obecny na spotkaniu. Czekamy              
na informacje. 
 
8. Stroje lub elementy stroju galowego w szkole 
Na prośbę Dyrekcji rozpoczęto dyskusję na temat wprowadzenia w szkole do codziennego            
użytku elementów stroju szkolnego lub określonych elementów stroju galowego. Obecni na           
zebraniu zdecydowali aby ten temat podnieść na pierwszym zebraniu RR w nowym roku             
szkolnym - doświadczenie pokazuje, że na tym zebraniu jest najwyższa frekwencja           
członków RR, zatem decyzja będzie reprezentować głos większej części społeczności          
szkolnej. Należy także odnotować pytanie o powstanie tarczy szkolnej i wprowadzenie           
zwyczaju noszenia jej.  
 
9. Podsumowanie pracy Prezydium - pytanie o uwagi odnośnie pracy PRR 
[oklaski ;)] 
 



10. Wolne wnioski 
-- sztućce na stołówce 
-- pytanie o zmianowość - czy będzie zachowana zasada, że jeśli w bieżącym roku szkolnym               
dana klasa miała pierwszą zmianę, to w nowym roku szkolnym będzie miała drugą 
-- prośba do Prezydium o wyjaśnienie, dlaczego w sklepiku ponownie pojawiły się zabawki.             
Jeśli było to jednorazowe działanie związane z Dniem Dziecka RR zobowiązało Prezydium            
do przekazania firmie Szwajcarka prośby, aby w przyszłości tego typu akcje były            
konsultowane przed faktem z RR 
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