Protokół

z Zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 340 w Warszawie w dniu 27
listopada 2017 roku.

Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania godzina,
2. Spotkanie z firmami kateringowymi (prezentacja wyników ankiety i dyskusja),
3. Zebranie listy obecności w trakcie spotkania i stwierdzenie quorum,
4. Inne tematy
a. Spotkanie informacyjne z Dyrekcją na temat przypadków związanych z
przyjmowaniem substancji niedozwolonych.
b. Uchwalenie rekomendacji Rady Rodziców dla Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr
340 dotyczącej zaistniałej sytuacji.
c. Uchwalenie stanowiska w sprawie rozwoju monitoringu w obu budynkach
Szkoły.
d. Uchwalenie stanowiska w sprawie organizacji wycieczek szkolnych.
e. inne tematy
5. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców

Ad. 1. Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski.

A2.
Pani Katarzyna Małecka zaprezentowała wyniki ankiet na temat obiadów szkolnych.
Przedstawiciele firm prowadzących stołówki odpowiedzieli na pytania Rodziców i zobowiązali
się do odpowiedzi na piśmie na ankietę wraz z uwzględnieniem propozycji zmian
wystosowanych od rodziców. Ustalono, że firmy te zapoznają się z dokładnymi wynikami
ankiet i przesłanymi opiniami. W przypadku stołówki w budynku A: dzieci będą miały
możliwość wyboru podania dania – „z sosem”, „bez sosu” oraz woda do picia będzie
dostępna codziennie. W budynku A zostanie też przemyślane i zaproponowane rozwiązanie
dotyczące ciepłoty posiłków. W budynku B sprawdzone będą czystość tac oraz komunikacja
personelu stołówki z dziećmi a także w każdy piątek będzie przekazywane menu na kolejny
tydzień do publikacji na stronach szkoły (podobnie z ceną za obiady na kolejny rok).
Ustalono, że sposób informowania rodziców i dzieci będzie taki jak obecnie w budynku A.

Ad. 3 Quorum stwierdzono i wyniosło 38 osób.

Ad. 4.
a.
Pani Dyrektor Małgorzata Antonowicz przedstawiła temat związany z pojawieniem się
w budynku B problemu narkotyków i substancji odurzających. Szkoła podjęła współpracę z
policją w celu wyeliminowania szkodliwych zjawisk. Zachowania te występują też poza
szkołą. Policja dostrzega nasilenie handlu narkotykami i innymi substancjami
niedozwolonymi na Ursynowie, co też może mieć wpływ na szkołę i wymaga zapobiegania
ze strony szkoły ale i współpracy rodziców.
Dyrekcja spotkała się ze starszymi uczniami (klasy 7 sp-3 gimnazjum) w celu przedstawienia
procedury w przypadku podejrzenia o stosowanie środków odurzających. Pani Dyrektor
przedstawiła także zasady działania w przypadku naruszania zasady nienaruszania
nietykalności dzieci przez rodziców innych dzieci oraz wymierzania “sprawiedliwości” także
werbalnej przez osoby nie będące opiekunami dziecka. Wszystkie takie przypadki będą
kierowane na policję i do prokuratury.
Kolejnym tematem były przypadki palenia papierosów (także elektronicznych) przez dzieci W
przypadku braku reakcji czy przyzwalania przez rodziców na palenia papierosów – będą
zawiadamiane odpowiednie służby społeczne. Dyrekcja zaleciła Rodzicom zwiększenie
czujności odnośnie własnych dzieci oraz informacji względem otoczenia. Zalecono
zgłaszanie na numer alarmowy 112 przypadków podejrzeń odnośnie handlu lub posiadania
narkotyków, ale i innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci w szkole jak i w jej
okolicach.

b.
Zebranie Rady Rodziców podjęło rekomendację dla Dyrekcji szkoły w celu wsparcia
działań mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych na terenie jak i w okolicach
szkoły.

W dniu 27 listopada 2017 roku uchwalono poparcie działań Dyrekcji Szkoły co do kontroli sal
i pomieszczeń szkoły przez Policję a także wszelkie inne działania z tym związane.
Rekomendacja Zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie
z dnia 27 listopada 2017 roku
Rekomendacja
w sprawie zachowań patologicznych i stosowania lub handlu używkami na terenie lub
w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie.
Zebranie Radu Rodziców w dniu 27 listopada 2017 roku popiera wszystkie działania Dyrekcji
szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie oraz rekomenduje:
§1
Zebranie Rady Rodziców działając w oparciu o informacje przekazane przez Dyrekcję szkoły
oraz rodziców z własnego grona popiera działania Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 340 w
Warszawie w sprawie podejrzeń stosowania i dostępności używek na terenie szkoły. Rada
Rodziców popiera:

a.

kontrole sal i pomieszczeń szkoły prowadzone przez Policję i ewentualnie inne

służby,
b.

wzmożone patrole w okolicach szkoły jak i odwiedzających szkołę,

c.

wszelkie inne działania prewencyjne (włączając w to użycie psów do wykrywania

substancji odurzających), szkoleniowe i zapobiegawcze.

Działania te mogą być kierowane odpowiednio do uczniów, nauczycieli jak i rodziców i każde
z takich działań ma mieć na celu dążenie do wyeliminowania substancji odurzających ale
także zachowań patologicznych mogących być następstwem ich zażywania. Jednocześnie
Rada Rodziców deklaruje wsparcie w postaci każdej współpracy z Dyrekcją szkoły jak i
służbami w ww. tematach i zachęca wszystkich rodziców do czynnego wsparcia takich
działań.
§2
Rekomendacja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rodzaj głosu

Liczba oddanych
głosów

Liczba głosów oddanych ZA

38

Liczba głosów oddanych PRZECIW

0

Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

c.
Omówiona została sprawa wycieczek szkolnych i perturbacji związanych z pismami z
Wydziału Edukacji Miasta. Zebranie Rady Rodziców podjęło uchwałę:
Uchwała Zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie
z dnia 27 listopada 2017 roku
Uchwała nr 1
w sprawie wycieczek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018.
Zebranie Radu Rodziców w dniu 27 listopada 2017 roku uchwala co następuje:
§1
Zebranie Rady Rodziców działając w oparciu o pismo Dyrektora Biura Edukacji Urzędu

Miasta Stołecznego Warszawy nr BE-WFIO.3040.40.2017.IPI (pismo w załączeniu do
uchwały) rekomendujemy jako Zebranie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w
Warszawie oraz wnosimy do Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie aby zgodnie
z ww. pismem przyjęła, że stroną umów wycieczek nie jest szkoła a rodzice. Rozliczenie
finansów wycieczek będzie następowało wewnątrz klas zgodnie z indywidualnymi
ustaleniami rodziców w klasach. Umowy dotyczące wycieczek szkolnych oraz ich organizacji
będą podpisywane i zatwierdzane w klasach przez rodziców. Każda z klas będzie
zobowiązana do poinformowania osoby wyznaczonej przez Panią Dyrektor o zawarciu
umowy na wycieczkę wraz z przekazaniem kserokopii takiej umowy.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rodzaj głosu

Liczba oddanych
głosów

Liczba głosów oddanych ZA

36

Liczba głosów oddanych PRZECIW

0

Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

d.
Pan Robert Wojciechowski poinformował o otrzymaniu pisma od firmy świadczącej
usługi ochroniarskie w Budynku B. W negocjacjach ustalono pozostawienie ceny na
dotychczasowym poziomie. Monitoring w Budynku A ma brakujące niepokryte obszary. Ze
względu na przestarzały system monitoringu Budynku B zaleca się przeznaczenie środków
finansowych Rady Rodziców na zakup systemu ok 25-35 kamer o wysokiej rozdzielczości.
Podjęto poniższą uchwałę:
Uchwała nr 2
w sprawie rozbudowy monitoringu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Budynku
B w roku szkolnym 2017/2018.
Zebranie Radu Rodziców w dniu 27 listopada 2017 roku uchwala co następuje:
§1
Zebranie Rady Rodziców działając w oparciu o Regulamin Rady Rodziców Szkoły

Podstawowej nr 340 w Warszawie oraz o informacje uzyskane od Dyrekcji szkoły związane z
bezpieczeństwem uczniów na terenie szkoły upoważnia Prezydium Rady Rodziców nr 340 w
Warszawie do zebrania ofert, negocjacji i wyboru zakresu jak i wykonawcy rozbudowy
monitoringu na terenie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Budynku B. Zebranie
Rady Rodziców ustala limit wydatków z poza uchwalonego budżetu Rady Rodziców do
kwoty 50 000 zł.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rodzaj głosu

Liczba oddanych
głosów

Liczba głosów oddanych ZA

34

Liczba głosów oddanych PRZECIW

0

Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

e.
Omówiono status modernizacji akustycznej Szkoły oraz spotkanie Prezydium Rady
Rodziców z Samorządem Uczniowskim. Rodzice zostali poproszeni o przekazanie
wszystkich informacji w klasach.

Ad. 5.
Przewodniczący zakończył Zebranie Rady Rodziców.

