
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW                                 
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016:  

I. SPIS PRAC PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ RODZICÓW: 

1. Sporządzenie nowego Regulaminu Rady Rodziców 

Obecnie obowiązujący regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 
28.09.2015 r. – uchwała nr 3.  
 

2. Przygotowanie projektu Regulaminu przyznawania świadczeń dla uczniów SP  
357 w Warszawie z funduszu Rady Rodziców 

Niniejszy regulamin na dzień sporządzania sprawozdania nie został poddany pod 
głosowanie.  
 

3. Recenzja Programu Wychowawczego na rok szkolny 2015/2016  
 

4. Opinia zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 
 

5. Kontynuacja kontroli jakość żywienia dzieci 

Dnia 23.09.2015 r. powołana została Komisja ds. Żywienia na rok 2015/2016. 
Dodatkowo z początkiem października utworzony został adres e-mail: 
uwagicatermed@poczta.fm. Obecnie z uwagi na kończącą się umowę na wynajem 
powierzchni i dostarczanie posiłków dla dzieci Rada Rodziców przedstawiła Dyrekcji 
propozycję przystąpienia do nowego przetargu uwzględniającego wytyczne 
opracowane przez ekspertów. Propozycja została przyjęta. 
 

6. Działania zmierzające do montażu źródełka z warszawskiej kranówki 

W porozumieniu z Dyrekcją, RR w październiku 2015 r. rozpoczęła działania mające na 
celu montaż źródełka. Pierwsze badania wody firma MPWiK wykonała 02.11.2015 r. 
Wniosek o montaż wraz z wynikami badania został wysłany do Centrum Komunikacji 
Społecznej Urzędu M.St. Warszawy 18.02.2016 r. Obecnie MPWIK czeka z 
dostarczeniem urządzenia na wykonanie przez szkołę przyłącza wodno-
kanalizacyjnego i badanie wody z tego przyłącza. Według prognoz Dyrekcji źródełko ma 
być zainstalowane pod koniec marca br. 
 

7. Wprowadzenie zmian do umowy z Darem Natury (obecnie Eden Springs Sp. 
z o.o.) o dostarczenie wody 

Dnia 25.11.2015 r. Prezydium Rady Rodziców, z powodu zbyt wysokich miesięcznych 
opłat za wodę w stosunku do ilości środków gromadzonych na funduszu RR, podjęło 
decyzję o wprowadzeniu zmian do umowy z Darem Natury. Zmiany dotyczyły 
zmniejszenia ilości dystrybutorów oraz butelek wody, co dało nam oszczędności rzędu 
300-350 zł miesięcznie. 
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8. Kontynuacja pism do ratusza i ZDM w sprawie rozbudowy parkingu oraz 
zmiany organizacji ruchu na parkingu 

W obliczu ich nieskuteczności Prezydium RR w porozumieniu z Dyrekcją przygotowało 
projekt do budżetu partycypacyjnego uwzględniający powyższe zmiany. Projekt 
przedstawiony w pkt. 16 sprawozdania. 
 

9. Działania zmierzające do ustalenia przyczyn często powtarzających się 
alarmów przeciwpożarowych 

Prezydium RR zapoznało się z notatkami ze wszystkich przeprowadzonych alarmów 
przeciwpożarowych. Wyjaśniają one przyczyny ich powstawania i opisują reakcję kadry 
i dzieci. Zawarta jest w nich również informacja o naprawie klapy dymowej.  
 

10. Zbiórka zabawek do oddziałów przedszkolnych – akcja z udziałem wszystkich 
rodziców dzieci uczęszczających do naszej szkoły i oddziałów 
przedszkolnych 

 
11. Zbiórka pieniędzy na zakup prezentów gwiazdkowych dla dzieci 

uczęszczających do szkoły 357, których rodziny znalazły się w trudnej 
sytuacji materialnej 

Z dobrowolnych wpłat od rodziców uzbieraliśmy niecałe 2.000,00 zł. Pieniądze te, 
zostały w całości przeznaczone na skompletowanie paczek świątecznych. W każdej 
paczce znalazły się: przybory szkolne, owoce, słodycze, książka i zabawka.  
 

12. Zorganizowanie Kiermaszu Świątecznego 

Dnia 12.12.2015 r. odbył się kiermasz świąteczny, podczas którego sprzedawano 
ozdoby i kartki świąteczne przygotowane osobiście przez dzieci na zajęciach 
świetlicowych oraz przeprowadzono aukcję fantów dostarczonych przez rodziców i 
kadrę szkolną. Czas uprzyjemniała prowadzona przez rodziców kawiarenka, w której 
można było nabyć wspaniałe rękodzieła cukiernicze. Dodatkową atrakcją był kącik 
czytelniczy, w którym rodzice czytali dzieciom książki znanych autorów. Ponadto dla 
dzieci zorganizowano konkurs karaoke z nagrodami. Na kiermaszu zebrano ok. 
8.000,00 zł., które postanowiono rozdysponować w następujący sposób: 1.000,00 zł na 
wsparcie ośrodka wychowawczo-profilaktycznego Michael, 4.000,00 zł na sztandar 
szkoły, pozostałe ponad 2.000 zł wpłacić na fundusz RR do wykorzystania zgodnie z 
preliminarzem. 
 

13. Zorganizowanie balu karnawałowego 

Szkolny bal karnawałowy odbył się 18.01.2016 r. Imprezę poprowadzili animatorzy 
wodzireje z firmy Folwarski Event Group. Tematem przewodnim była „Kraina Przyjaźni”. 
Podczas balu zdjęcia studyjne, grupowe i reportażowe wykonywała firma Manufaktura 
Kadru. Przedszkolny bal karnawałowy odbył się 20.01.2016 r. Impreza została 
przeprowadzona na zasadzie umowy barterowej z fotografem PRepublika, 
Sklejka&Sklejka. W przygotowania do balu czynnie włączyli się rodzice uczestnicząc w 



dekoracji sali, pomocy podczas zabawy oraz sprzątaniu po. Koszt całkowity imprezy to 
3.743,31 zł. 
 

14. Zorganizowanie teatrzyków dla dzieci w szkole i przedszkolu 

W dniach 10-11.03.2016 r. teatr lalek Czarodziej wystawił dla prawie wszystkich dzieci 
w szkole przedstawienie pt. „Wielkanocna przygoda”. Bajka zgodna z podstawą 
programową, pokazująca zwyczaje i obrzędy związane z Wielkanocą. Po 
przedstawieniu dzieci miały okazję porozmawiać z aktorami i zadać im pytania. Niestety 
nie wszystkie klasy z tej opcji skorzystały. Z uwagi na zaplanowane wcześniej w 
powyższym terminie wycieczki kilka klas nie mogło uczestniczyć w przedstawieniu. Dla 
tych klas odbędzie się jedno dodatkowe przedstawienie w innym terminie. Koszt 
teatrzyków – 1.280,00 zł. 
 

15. Podpisanie Porozumienia z Instytutem Inicjatyw Pozarządowych, którego 
celem jest współpraca w zakresie pozyskiwania od podatników 1% podatków  
z przeznaczeniem zebranych środków na cele związane z działalnością RR, 
a w szczególności na zakup materiałów edukacyjnych i programów 
komputerowych 

Informacja o akcji została zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz w holu 
głównym. Ogłoszony został również konkurs na wykonanie zdjęcia z własnoręcznie 
pomalowaną/wykonaną kolorowanką. Niestety nie zgłoszono żadnych prac 
konkursowych. 
 

16. Przygotowanie projektów do budżetu partycypacyjnego 

W tegorocznym Budżecie Partycypacyjnym pojawiły się 3 projekty dotyczące naszej 
szkoły: 

A) Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności Słonecznego parkingu i drogi pożarowej 
przy szkole podstawowej nr 357:  

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3629?user=SlonecznyZespol 

Projekt poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności parkingu i drogi pożarowej - zakłada 
przebudowę parkingu, zmianę organizacji ruchu w obrębie parkingu oraz zmianę 
oznaczeń na wjazdach, wyjazdach i ciągach pieszych w obrębie samego parkingu i na 
terenach bezpośrednio z nim sąsiadujących. 

B) Słoneczne Bezpieczeństwo: 

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3070?user=SlonecznyZespol 

Pomysł zakłada: montaż/budowę 4 sygnalizatorów świetlnych dla pieszych i 
rowerzystów, 4 sygnalizatorów dla pojazdów, przy układzie prostym skrzyżowania ze 
ścieżką rowerową wraz z okablowaniem oraz wykonanie projektu organizacji ruchu 
obejmującego potrzebne zmiany. 

C) Sposób na sukces – trening słuchowy Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 357: 

https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/projekt/3840?user=SlonecznyZespol 



Wspomaganie rozwoju uczniów przy pomocy treningu słuchowego Tomatisa. Celem tej 
metody jest poprawa uwagi, koncentracji, pamięci, rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych i zachowań społecznych. W wyniku słuchania przez specjalne 
słuchawki odpowiedniego materiału dźwiękowego, uzyskuje się lepszą percepcję 
bodźców zewnętrznych – usprawnia się uwaga słuchowa. 
Korzystanie ze sprzętu odbywać się będzie w czasie pracy szkoły – od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30 – 18.00. Zajęcia będą przeznaczone dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 357 oraz dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Lotniska, 
Lotniska-Bemowo i Fortu Bema. Uczestnicy treningu zostaną wytypowani przez 
pedagogów, psychologów, specjalistów. 

Od 14.03.2016 rozpoczyna się etap weryfikacji projektów. 

II. WYKAZ PRAC BIEŻĄCYCH: 

1. Realizacja zakupu dla ośrodka profilaktyczno-wychowawczego „Michael” 

W porozumieniu z księdzem Prezydium Rady Rodziców podjęło decyzję o zakupie dla 
ośrodka z pieniędzy zebranych podczas kiermaszu świątecznego telewizora TCL LED 
40 cali. Zakup w trakcie realizacji. Cena 999 zł. 
 

2. Wysłanie zapytania ofertowego do Działu Edukacji Stowarzyszenia Nowe 
Horyzonty o możliwość nawiązania współpracy w ramach filmowego projektu 
aKino  

Czekamy na kosztorys. 
 

3. Podjęto rozmowy z Filharmonią Narodową nt. prowadzenia cyklicznych zajęć 
z Szkole w roku szkolnym 2016/2017  

Umowa z Filharmonią powinna być podpisana jeszcze w marcu 2016 r. 
 

4. Wybór nowego składu Prezydium Rady Rodziców 

Dnia 29.02.2016 r. członkowie Prezydium zgłosili rezygnację z pełnionych funkcji, 
podając jako przyczynę brak możliwości współpracy i trudności komunikacyjne. 
Odwołano dotychczasowego Skarbnika i powołano nowego. 

III. WYKAZ PRAC DO WYKONANIA W SEMESTRZE BIEŻĄCYM                    
(PROPOZYCJE PLUS ZOBOWIĄZANIA): 

1. Piknik Rodzinny 

Termin pikniku ustalony został na 11.06.2016 r. Organizatorem imprezy jest Szkoła. 
Rada Rodziców jest zobowiązana do aktywnego zaangażowania się w prace związane 
z organizacją oraz do pomocy podczas imprezy. Pierwsze spotkanie robocze RR ze 
szkolnym komitetem organizacyjnym powinno odbyć się jeszcze w marcu br. 
 

2. Zaopiniowanie przyjętych założeń i materiałów edukacyjnych dla klas 4-6 



Rada Rodziców powinna mieć możliwość włączenia się w prace Dyrekcji odnośnie 
ustalenia ilości i rodzaju zajęć w klasach 4-6 oraz programu dydaktycznego. 
 

3. Przygotowanie regulaminu zajęć dodatkowych na rok szkolny 2015/2016 

Dnia 13.10.2015 r. został powołany zespół do realizacji tego projektu. Regulamin 
powinien zostać opracowany do końca maja bieżącego roku szkolnego. 
 

4. Zaktualizowanie informacji dotyczących Rady Rodziców na stronie internetowej 
szkoły 

Dyrekcja udzieli RR wsparcia w nawiązaniu kontaktu z administratorem strony 
internetowej szkoły w celu aktualizacji i uporządkowania informacji od RR 
zamieszczonych na stronie. 
 

5. Zakup sztandaru 

Rada Rodziców zobowiązała się do pokrycia kosztów projektu i wykonania sztandaru 
szkolnego. W porozumieniu z Dyrekcją ustalono, że sztandar powinien być gotowy do 
14.10.2016 r., czyli do dnia ślubowania klas pierwszych. Wybór patrona szkoły odłożony 
zostanie w czasie tak, aby również dzieci mogły wziąć udział w tej akcji. 
 
 
 
Sporządzono 13.03.2016 r. 
Prezydium Rady Rodziców 


