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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