RADA RODZICÓW w Zespole Szkół nr 56 w WARSZAWIE
___________________________________________________________________________
Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców
17.03.2014 r.
Zebranie poprowadziła przewodnicząca Rady Rodziców Agata Saracyn.
Omówiono następujące sprawy:
 organizacja Festynu Rodzinnego, który odbędzie się 31.05.2014 r. (sprawa
certyfikatów firmy zapewniającej dmuchany zamek i watę cukrową, brak bieżącej
informacji od dyrekcji szkoły dot. hasła przewodniego dla Festynu i zgody na szkolne
działania w tym zakresie; organizacja pomocy rodziców przed-w trakcie-po Festynie,
rezygnacja ze zbiórki elektrośmieci, zbiórka deklaracji rodziców, którzy oddadzą
honorowo krew – tylko w takiej sytuacji przyjedzie krwiobus; współpraca i pomoc
harcerzy, zbiórka fantów na loterię i książek na kiermasz - przypomnienie w klasach,
zaangażowanie rodziców)
 stan wpłat na fundusz RR. Skarbniczka przedstawiła, jak wyglądają wpłaty na fundusz
RR w poszczególnych klasach


problem finansowania przez Radę Rodziców udziału jednego z uczniów (wraz z
opiekunem) w seminarium astronomiczno-astrofizycznym w Grudziądzu. Po raz
kolejny dyskutowaliśmy na temat zasad dofinansowywania różnych imprez i inicjatyw
szkolnych i pozaszkolnych z funduszu Rady Rodziców. Ustaliliśmy, że zwrócimy się
z prośbą do dyrekcji i nauczycieli o przygotowanie na początku kolejnego roku
szkolnego informacji dla Rady Rodziców, na temat liczby konkursów
przedmiotowych i innych przedsięwzięć, nad którymi Rady Rodziców miałaby objąć
patronat i wesprzeć ich realizację lub sfinansować zakup nagród.

 przeprowadzono głosowanie w sprawie wniosku/prośby nauczycielek języka
niemieckiego o przyznanie kwoty 130, 00 zł na zakup nagród w szkolnym konkursie
języka niemieckiego. Wyniki głosowania: 6 głosów na TAK, 2 głosy - PRZECIW, 1
osoba wstrzymała się.
 szkolny projekt w ramach budżetu partycypacyjnego. Projekt został złożony.
Zadecydowano o zachęceniu i przypomnieniu o głosowaniu w dn. 20-30.06.2014 r.
 przygotowania do obchodów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci –
2 kwietnia.
 obchody Dnia Wiosny – zdecydowano o zakupie cukierków dla wszystkich uczniów.
 udział Rady Rodziców w wypełnieniu internetowego kwestionariusza „Czy szkoła jest
przygotowana do przyjęcia 6-latków”, umieszczonego na stronie internetowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ustalono, że kolejne zebranie RR odbędzie się 28 kwietnia o godz. 18.30
protokołowała Monika Sówka-Cychner
wiceprzewodnicząca RR

