RADA RODZICÓW w Zespole Szkół nr 56 w WARSZAWIE
___________________________________________________________________________

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców
25. września 2013 r. (w godz. 18.30 - 20.40)
Zebranie otworzył pan Bogdan Waś, przewodniczący RR.
Część pierwszą: sprawozdawczo-informacyjną rozpoczęliśmy z udziałem : pani Ewy
Rumińskiej - dyrektor szkoły, pani Bożenny Mędrzyckiej- wicedyrektora, pani Katarzyny
Krupnik - kierowniczki świetlicy oraz pań reprezentujących firmę realizującą posiłki dla
uczniów.
Przewodniczący RR przedstawił krótkie sprawozdanie z funkcjonowania Rady Rodziców w
poprzednim roku szkolnym. (Sprawozdanie finansowe zostanie dołączone)
9.000,- zł zasiliło fundusz dzięki organizacji szkolnych kiermaszów i festynów
8.590,- zł z dobrowolnych darowizn rodziców
Radzie Rodziców udało się między innymi: uszyć stroje dla chóru szkolnego, zaopatrzyć w
nowości książkowe bibliotekę, zakupić nagrody dla uczniów w tym tablety dla prymusów,
dofinansować wyjazdy na zieloną szkołę dla dzieci będących w trudnej sytuacji.
Następnie głos zabrała pani dyrektor , która wprowadziła nas w szczegóły organizacyjne oraz
przedstawiła najbliższe plany:
1. Biblioteka szkolna w nowym miejscu. Udało się także wyremontować toaletę
sąsiadującą z pomieszczeniami biblioteki. Są to obecnie 3 sale: bibliotek właściwa,
czytelnia i sala komputerowa. Szkoła wygrał konkurs na projekt centrum
multimedialnego i otrzyma 32 tys. zł na wyposażenie (komputery i tablica
multimedialna), które zstąpią stare, wysłużone komputery w bibliotece.
2. Sala dla Zerówki. Pomalowano ściany w pomieszczeniu dla zerówki oraz
wycyklinowano i zaolejowano podłogę
3. Dzięki zaangażowaniu jednego z rodziców (pana Kacpra Perschke) i uprzejmości
Zarządu Transportu Miejskiego przed szkołą stanęło 6 stojaków do rowerów.
4. Wkrótce rozpocznie się zapowiadany w czerwcu remont: ocieplenie elewacji szkoły.
Procedury przetargowe przedłużyły się i nie udało się zrobić tego w wakacje. Pani
dyrektor zaapelowała do rodziców o wzmożoną uwagę w momencie, gdy wokół
szkoły pojawią się rusztowania.
5. W planach szkoły jest zaadoptowanie pomieszczeń na 2 piętrze (nad biblioteką) i
utworzenie tam centrum pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. W budżecie szkoły zarezerwowano 3 tysiące zł na pomoce dydaktyczne. Zakupiono
audiobooki lektur szkolnych (obszernych pozycji) z przeznaczeniem dla uczniów z
głęboką dysleksją.
7. Pani dyrektor zaapelowała do RR o pomoc w zakupie / wymianie książkowych lektur
szkolnych, ponieważ wiele z nich jest już bardzo zniszczonych.
Następnie wspólnie omówiliśmy kolejne pomysły i potencjalne zadnia do realizacji przez RR.
1. Zdecydowaliśmy, że utrzymamy funkcjonowanie KAWIARENKI podczas zebrań
rodziców i dni otwartych. Jest to inicjatywa RR. Podczas zebrań uruchamiamy
stoisko z ciastami, kawą i herbatą dla rodziców. Dochód zasila fundusz RR. Kawę i
herbatę kupujemy ze środków RR, ciasta pieką rodzice z poszczególnych klas oraz
pani dyrektor. Pierwszy dyżur – 3 października – obejmie klasa 5 b.

2. Pani dyrektor poprosiła nas o rozważenie i ew. zmianę proporcji finansowania
niektórych akcji i przemyślenie, czy warto dofinansowywać wyjazdy na zieloną
szkołę. Do tematu wrócimy na kolejnym zebraniu RR.
3. 14 października (święto Komisji Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela) –
ślubowanie klas pierwszych, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla pozostałych klas.
Nie ma lekcji przedmiotowych. Przed zajęciami, msza św. w kościele Św. Zygmunta
4. Dyskutowaliśmy także o projekcie „malowania bombek choinkowych” i szkolnym
kiermaszu świątecznym zaplanowanym na 12 grudnia
5. Kolejny kiermasz świąteczny zaplanowano na 20 marca.
6. W karnawale odbędą się, jak co roku, zabawy i dyskoteki : dla klas 0-3; 4-6; 1g-3g
7. 31 maja – festyn rodzinny
Część druga zebrania: wybory do prezydium RR
Na wstępie podjęliśmy w drodze głosowania dwie decyzje:
1. Żeby w głosowaniu wezmą udział wszyscy rodzice uczestnicy zebrania, bez względu
na liczbę osób reprezentujących daną klasę (27 osób głosujących; 27– za, 0 –przeciw;
0- wstrzymało się)
2. Żeby głosowanie odbyło się w formie jawnej, przez podniesienie ręki (27 osób
głosujących; 25 – za, 0- przeciw; 2 – wstrzymało się)
Następnie zgłoszone zostały kandydatury do prezydium RR : Monika Sówka-Cychnej,
Kacper Perschke, Agata Saracyn, Małgorzata Brzezińska.
W głosowaniach wzięło udział 26 osób. (sporzadzono protokół głosowania)
Większością głosów (24 – za, przy 1-przeciw, 1- wstrzymał się) pan Kacper Perschke został
wybrany na sekretarza RR
Większością głosów (25 – za, 1 – przeciw, 0-wstrzymało się) pani Małgorzata Brzezińska
została wybrana na skarbnika RR.
Większością głosów (24 - za, 0 - przeciw, 2-wstrzymało się); pani Agata Saracyn została
przewodniczącą RR
Większością głosów (23- za, 0 - przeciw, 3- wstrzymało się); pani Monika Sówka-Cychner
została zastępcą przewodniczącej RR.
Komisję Rewizyjną w składzie:
- pani Ewa Koperska
- pani Monika Gwiazdowska
- pani Agnieszka Lipinska
Powołano większością głosów (22- za, 1- przeciw, 3 – wstrzymały się).
Na zakończenie obrad ustalono termin następnego zebrania RR na 23 października, godz.
18.30
I podjęto decyzję (większością głosów) dotyczącą zakupu słodkich upominków dla
nauczycieli z okazji Święta KEN.

Sprawozdanie sporządził/a:
Agata Saracyn (kl. 3a)

