RADA RODZICÓW w Zespole Szkół nr 56 w WARSZAWIE
___________________________________________________________________________
Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców
12. lutego 2014 r. (w godz. 18.00 - 20.00)
W zebraniu oprócz członków Rady Rodziców (wg. listy obecności) uczestniczyli:
- pani Marta Zagubień (nauczycielka, opiekunka wolontariatu),
- pani Katarzyna Krupnik (kierowniczka świetlicy szkolnej, Stowarzyszenie Rodziców i
Nauczycieli „Aktywna Szkoła”),
- pan Jacek Gałkiewicz (nauczyciel, Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli „Aktywna
Szkoła”)
Podczas zebrania wykonano ozdobne opakowania na walentynkowe niespodzianki (lizaki) dla
uczniów i pracowników szkoły. Zakupu dokonano z funduszu Rady Rodziców, zgodnie z
ustaleniami dokonanymi na poprzednim zebraniu RR.
Przewodnicząca Rady Rodziców powitała zebranych i oddała głos p. Marcie Zagubień.
Pani M. Zagubień zwróciła się z dwiema prośbami do Rady Rodziców.
1. Czy szkolni wolontariusze mogą pomagać w pracy kawiarenki w trakcie zebrań
rodziców w dn. 13.02.2014 r. i jednocześnie oferować serduszka-cegiełki mające
wesprzeć działania fundacji „Być Bardziej”?
2. Czy Rada Rodziców może dofinansować udział uczniów w konkursie Geo-Planeta?
Obecni na zebraniu jednogłośnie zadecydowali, że Uczniowie - wolontariusze będą mile
widziani jako pomoc do Obsługi kawiarenki, jednocześnie jednogłośnie zadecydowano, że
cały dochód z kawiarenki (w tym dniu) będzie przeznaczony na wsparcie działań w/w
fundacji.
(wyjaśnienie: fundacja „Być Bardziej” zwróciła się do Szkoły z prośbą o wsparcie finansowe
dla projektu „Nakarm głodnego”. Szczegóły: www.bycbardziej.pl)
Rada Rodziców odmówiła sfinansowania udziału uczniów w konkursie. Podczas pierwszego
w tym roku szkolnym zebrania RR zadecydowano, że Rada Rodziców nie będzie finansować
udziału uczniów w zewnętrznych konkursach przedmiotowych.
W dalszej części zebrania omówiono założenia organizacyjne Festynu Rodzinnego, który
odbędzie się 31.05.2014 r.:
- Zaproponowano ogólne hasło/temat przewodni dla festynu „Wolność” w związku z
obchodami 25-lecia Wolności (Wybory 4 czerwca 1989)
- pomysły: tor przeszkód, trampolina, loteria, kiermasz książki, występy młodzieżowych
zespołów muzycznych, mecz uczniowie kontra kadra, wspólny taniec, stoiska klasowe +
atrakcje piknikowe (koce i kosze z przysmakami), aukcja prac plastycznych, itp.
Na koniec omówiono propozycję złożenia projektu (w ramach budżetu partycypacyjnego)
dot. wymiany ogrodzenia boiska szkolnego.
Ustalono termin następnego zebrania na 17.03.2014 r. o godz. 18.30
protokołowała
Monika Sówka-Cychner
Wiceprzewodnicząca RR

