RADA RODZICÓW w Zespole Szkół nr 56 w WARSZAWIE
___________________________________________________________________________
Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców
8. stycznia 2014 r. (w godz. 18.00 - 21.00)
Zebranie rozpoczęła przewodnicząca Rady Rodziców Agata Saracyn. Powitała wszystkich i
oddała głos pani dyrektor Ewie Rumińskiej. Pani dyrektor poinformowała nas, że:
- dobiegł końca remont elewacji budynku szkoły. Niestety już została pomazana;
- do dokończenia zostało oświetlenie. Jego realizacja nastąpi w terminie późniejszym;
- rozpoczął się remont pomieszczeń dawnego mieszkania służbowego mieszczącego się na
drugim piętrze szkoły, które stanie się w przyszłości centrum pomocy psychologicznopedagogicznej;
- zakupiono także profesjonalny sprzęt do terapii SI
- wysłane zostały trzy wnioski o dofinansowanie programów edukacyjnych opracowane przez
nauczycieli i sześć opracowanych przez Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła”.
Przedyskutowaliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków RR malowania dużej
szachownicy na asfaltowej części boiska (projekt nauki gry w szachy - oprac. K. Kalita i H.
Bździon). Powtórzono to, co ustalono już w ubiegłym roku – Rada Rodziców zdecydowała,
że sfinansuje zakup farby, ale chcielibyśmy aby wykonanie było społeczną pracą rodziców i
opiekunów dzieci z klasy, w której projekt jest realizowany. Oczywiście inni chętni też mile
widziani.
Omówiliśmy przygotowania do sobotniego (11.01.2014) Wielkiego Balu Karnawałowego,
który odbędzie się w szkole. Dochód zasili Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
(12.01.2014 r.)
- nauczyciele poprowadzą kawiarenkę (ciasta, kawa, herbata)
- Rada Rodziców i Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” zorganizują i poprowadzą kiermasz
książek
Rozpoczęliśmy także pierwsze „przymiarki” do organizacji Festynu Rodzinnego
(31.05.2014 r.). Skoncentrowaliśmy się na następujących zagadnieniach:
- podział pracy i przygotowań między szkołę, Radę Rodziców i Stowarzyszenie „Aktywna
Szkoła”
- jak zachęcić młodzież gimnazjalną do udziału w Festynie – może zorganizować występ
zespołu muzycznego, może pokaz talentów. Zaproponowaliśmy rozmowy z dziećmi i
zbieranie propozycji.
- godziny realizacji Festynu: rano czy później.
- jak zaangażować i zapewnić udział służb publicznych w Festynie (policja, straż pożarna,
PCK itp.)
Rozmawialiśmy także o możliwościach organizacji w szkole:
- dyskoteki karnawałowej dla klas starszych. Pani dyrektor Rumińska zadeklarowała, że
wyrazi zgodę, ale propozycja i pomysł organizacji musi wyjść od młodzieży;
- nocowania uczniów. Na to też jest zgoda, ale takie przedsięwzięcia także odbywają się „na
wniosek” i z inicjatywy uczniów i za zgodą rodziców.
Powróciliśmy do problemu „ciężkiego tornistra”. Rada Rodziców zaproponowała
następujące rozwiązanie, które są stosowane w innych szkołach: chcielibyśmy, aby szkoła
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dysponowała swoimi podręcznikami, z których korzystaliby uczniowie podczas lekcji. To w
znaczny sposób odciążyłoby tornistry, ponieważ dzieci nie musiałby nosić podręczników swoje używałyby tylko w domu. Chcielibyśmy, za zgodą pani dyrektor i przy współpracy z
nauczycielami przedmiotowymi, zorganizować przedwakacyjną akcję zbiórki podręczników,
które byłby wykorzystane w szkole od września 2014 roku.
Pani dyrektor Rumińska wyraziła wstępną zgodę dla realizacji tego pomysłu.
Dalsza część zebrania RR odbyła się już bez udziału dyrekcji.
Rozmawialiśmy na temat realizacji programu „szklana mleka”. Zastanawiano się nad
rozszerzeniem dostaw o mleko sojowe dla uczniów, którzy nie mogą spożywać mleka
krowiego. Zdecydowaliśmy, że zasugerujemy takie rozwiązanie dyrekcji szkoły przed
podpisaniem kolejnej umowy na dostawy.
Spróbowaliśmy także podsumować pierwsze pół roku programu „Warzywa i owoce dla
najmłodszych”. Zwrócono uwagę, że część warzyw, które otrzymują dzieci, jest
nieodpowiednia – np. gruba, pastewna marchew, wielkie kawałki rzepy.
Jednogłośnie zdecydowaliśmy zorganizować w szkole Tłusty Czwartek. Jak dotychczas
kupimy tradycyjne pączki oraz produkty dla dzieci bezglutenowych i z nietolerancją laktozy.
Jednogłośnie podjęliśmy także decyzję o zakupie drobnych Walentynek – na 14 lutego.
W związku z wieloma przypadkami występowania problemu wszawicy w bielańskich i
warszawskich szkołach i przedszkolach, przedyskutowaliśmy konieczność wystosowania
apelu do wszystkich rodziców i opiekunów o systematyczne kontrole włosów i
natychmiastową reakcję oraz informację, ponieważ jest to problem, którego nie można unikać
i lekceważyć tylko koniecznie zmierzyć się z nim wspólnie i w tym samym.
Ustaliliśmy datę następnego zebrania: 12.02.2014 r.
To zebranie będzie poświęcone organizacji Festynu Rodzinnego i sprawom bieżącym.
Podczas spotkania będziemy także przygotowywać i rozdzielać Walentynki.

protokołowała
Monika Sówka-Cychner
wiceprzewodnicząca RR
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