PROTOKÓŁ
z zebrania Rady Rodziców przy SP Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego w dniu 18.10.2021 roku.
Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania godzina 18.30,
2. Spotkanie z Panem Dzielnicowym (informacje dotyczące zaczepiania dzieci, inne sprawy związane z zagrożeniami oraz
zapoznanie się z możliwościami komunikacji i zakresem
w jakim możemy współpracować informacyjnie i prewencyjnie- 40 min,
3. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum - 10min,
4. Przegłosowanie zmian Regulaminu Rady Rodziców–10 min,
5. Wolontariat - 10 min,
6. Wycieczki - 20 min
7. Konkursy i inne aktywności wspierające Uczniów– 20 min
8. Media społecznościowe- 20 min,
9. Inne tematy– 30 min
10. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania Rady Rodziców – 5 min,
11. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców (około godziny 21.15).
Ad 1.
Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski otworzył zebranie o godzinie 18.30.
Ad 2.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni Goście, dzielnicowy Piotr Sztuka oraz Wojciech Pawłowski z Biura Bezpieczeństwa
Urzędu Dzielnicy Ursynów.
Spotkanie odbyło się w związku ze zgłaszanymi przez rodziców sytuacjami, podczas których dzieci w trakcie zabawy lub
powrotu ze szkoły są zaczepiane przez nieznanego mężczyznę. Człowiek ten proponuje dzieciom słodycze, zaprasza do domu,
podważa zdanie rodziców, wypytuje dziewczynki czy mają chłopaków, itd. Po interwencji jednego z rodziców mężczyzna 14
sierpnia został spisany i pouczony przez Policję. Niestety sytuacje z zacze-pianiem nadal się powtarzają, dzieci obawiają się
wychodzić na plac zabaw.
W związku z tym rodzice nie zgadzają się na traktowanie tej sprawy jako błahej, chcą aby zadziałała prewencja.
P. Dzielnicowy Piotr Sztuka zobowiązał się do sprawdzenia ewentualnej kartoteki mężczyzny oraz miejsca zamieszkania.
P. Wojciech Pawłowski poinformował rodziców, że od listopada (ewentualnie także grudzień) z Biura Bezpieczeństwa
Urzędu Dzielnicy Ursynów zostanie przydzielony dodatkowy, oznakowany patrol prewencyjny Policji, który przez 8h dziennie
będzie patrolował okolice szkoły i parku Przy Bażantarni.
Po stronie rodziców ważne jest edukowanie dzieci, jak mają reagować w sytuacji gdy są zaczepiane przez nieznaną osobę.
Jeśli jesteśmy świadkami takich zdarzeń reagujmy, dzwońmy na Policję, tak aby sprawcy zostali wylegitymowani i spisani przez
Policję.
Prośba o informacje mailowe do RR o wszystkich punktach do interpelacji w sprawie zgłoszonego P. Dzielnicowemu
zdarzenia dotyczącego zaczepiania dzieci w parku.
Ad. 3.
Quorum zostało stwierdzone i wyniosło 41 osób na 64.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Rodziców przedstawił zmiany w Regulaminie RR.
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Głosowanie za przyjęciem zmiany w Regulaminie Rady Rodziców.
Za - 41
Przeciw -0
Wstrzymujących się - 0
Ad. 5
Wolontariat - P. Dyrektor przedstawiła propozycję nowego regulaminu wolontariatu, do którego Rada Rodziców oraz
Samorząd Uczniowski może zgłaszać swoje uwagi. Link wraz
z propozycją nowego regulaminu został przesłany przez Roberta Wojciechowskiego na skrzynki mailowe do każdego z nas. Link
jest aktywny do środy 20.10 do 24.00 i do tego czasu można zgłaszać uwagi do zaproponowanego regulaminu. Po tej dacie
wszystkie uwagi zostaną przesłane do P. Dyrektor.
Ad. 6
Wycieczki - P. Dyrektor wysłała zapytanie do Komendy Głównej o wydawanie zgody na przejazd autokarem, zgoda Policji na
przejazd autokarem jest ważna 30 dni i jeśli autokar jest używany do ponownego przejazdu na wycieczkę w ciągu tych 30 dni
Policja nie chce przyjeżdżać aby dokonać ponownego przeglądu stanu technicznego.
Regulamin wycieczkowy jest dostępny na stronie szkoły. Obecnie każdy rodzic dziecka uczestniczącego w wycieczce musi
wyrazić pisemną zgodę na zapisy regulaminu. Rodzice zasugerowali aby zmienić formę zgody na regulamin.
Jeśli są jakieś konkretne uwagi dotyczące wycieczek prośba o spisanie ich w jednym pliku i przesłanie na adres Rady Rodziców,
plik uwag możemy potem przesłać do P. Dyrektor.
Ad. 7
Konkursy i inne aktywności wspierające uczniów.
Decyzje w jakich konkursach dzieci biorą udział podejmuje komisja wyłoniona z Rady Pedagogicznej.
Nauczyciele zrezygnowali z niektórych konkursów, m. in. dlatego, że dzieci zapisywały się na konkursy, a potem w nich nie
uczestniczyły, dotyczy to konkursów płatnych z góry. Zrezygnowano także z konkursów językowych, zostały tylko te konkursy
za które dzieci mogą zdobyć dodatkowe punkty na świadectwie.
Ad. 8
Media społecznościowe
Na facebooku istnieje konto Rady Rodziców, zapraszamy rodziców do dołączenia oraz udziału w życiu naszej społeczności
Ad. 9
Inne tematy poruszone na zebraniu;
*Kwestia organizacji ruchu przy szkole w godzinach porannych - będzie przekazana prośba do straży Miejskiej o patrole,
dodatkowo komunikaty do rozesłania w klasach do rodziców, żeby po zaobserwowaniu nieprawidłowego parkowania,
blokowania przejazdu itd. wzywać patrole Straży Miejskiej. I analogicznie informacje mailowe o wszystkich punktach do
interpelacji w tej sprawie proszę wysyłać na adres RR.
*Lektury. Prośba o przesłanie info z Biblioteki odnośnie braku lektur na adres Rady Rodziców.
*Dla dzieci z orzeczeniem należy napisać podanie z potwierdzeniem wpisu do dziennika
*Odpowiedź z firmy Sunrest dotycząca jakości posiłków stołówka bud. A
Ad. 10
Termin następnego zebrania Rady Rodziców został wstępnie ustalony na 17.11.2021r.
Ad. 11
Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski zamknął zebranie Rady Rodziców o godzinie 21.15
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