RADA RODZICÓW w Zespole Szkół nr 56 w WARSZAWIE
___________________________________________________________________________

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców
23. września 2014 r. (w godz. 18.00 - 20.30)
Zebranie otworzyła Agata Saracyn, przewodnicząca RR.
Część pierwszą: sprawozdawczo-informacyjną rozpoczęliśmy z udziałem : pani Ewy
Rumińskiej - dyrektor szkoły, pani Bożenny Mędrzyckiej - wicedyrektora, pani Katarzyny
Krupnik - prezes Stowarzyszenia Aktywna Szkoła oraz pana Marcina Matysiaka - nauczyciela
informatyki.
Głos zabrała pani dyrektor Rumińska, która wprowadziła nas w szczegóły organizacyjne
szkoły oraz przedstawiła najbliższe plany:
1. remont sali gimnastycznej, który powinien się rozpocząć po 27 września i trwać około
3 tygodni (zakres prac: malowanie ścian, cyklinowanie i lakierowanie podłogi)
2. modernizacja placu zabaw
3. zmiana długości trwania przerw (w nawiązaniu do wyników badania ankietowego
przeprowadzonego na koniec roku szk.)
4. zatrudnienie tzw. asystenta nauczyciela do pomocy w klasie 3b i 5a oraz w świetlicy
5. program STONOGA (pierwszy etap do grudnia: 318 godzin rożnych zajęć
specjalistycznych, m.in. reedukacja, socjoterapia, douczanie)
Apel do rodziców, aby zachęcać dzieci do udziału w zajęciach, zwłaszcza dla
gimnazjalistów.
6. omówienie kalendarza na cały rok szkolny z uwzględnieniem dni wolnych i dni
wolnych od zajęć dydaktycznych.
7. omówienie zmian w Statucie Szkoły.
Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała przedstawione zmiany.
8. przygotowanie obchodów 50-lecia szkoły (uroczystość odbędzie się prawdopodobnie
31 października. Tego dnia większość klas wyjdzie na wycieczki wg. kart
edukacyjnych, pozostają klasy, które przygotowują występy). Dyskusja nt. organizacji
uroczystości i możliwości wsparcia finansowego ze strony RR (poczęstunek, kwiaty,
kurtyna).
9. informacja o kontynuacji programów ARR „mleko w szkole” oraz „owoce i warzywa
w szkole” (więcej o programach na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego)
Przekazaliśmy głos panu Marcinowi Matysiakowi, który w imieniu organizatorów konkursu
fotograficznego poprosił Radę Rodziców o wsparcie i zakup nagród dla laureatów konkursu.
Następnie skoncentrowaliśmy się na omówieniu problemów związanych z funkcjonowaniem
naszej szkolnej społeczności:
1. ponowiliśmy prośbę do pani dyrektor o przekazanie listy konkursów
wewnątrzszkolnych w celu zaplanowania ewentualnych wydatków na nagrody.
2. omówiliśmy nieodpowiednie zachowanie uczniów reprezentujących Naszą Szkołę
(poczet sztandarowy!) w jednej z bielańskich uroczystości patriotycznych.
Wysunęliśmy postulat do dyrekcji, że jeśli nie ma odpowiedzialnych chętnych
uczniów, nie powinniśmy wystawiać reprezentacji szkoły na tego typu uroczystości.
3. Ponownie dyskutowaliśmy o bezpośrednim otoczeniu Naszej Szkoły. Skierowaliśmy
prośbę o zamykanie boiska na czas trwania zajęć lekcyjnych oraz wieczorem - na noc.
Zastanawialiśmy się wspólnie jak zaradzić postępującemu procesowi degradacji

szkoły i jej otoczenia: pseudograffiti na świeżo wyremontowanych ścianach szkoły,
śmieci i szkło na boisku, psie odchody. Zdecydowaliśmy się na przygotowanie
większej akcji informacyjnej skierowanej do rodziców, także prośby o zmianę nawyku
wiązania psów na chodniku prowadzącym bezpośrednio do szkoły (wielu uczniów boi
się zwierząt i decydują się na niebezpieczne przejście ulicą)
Część druga zebrania: wybory do prezydium RR
Wybory nie odbyły się z powodu niskiej frekwencji i braku kandydatów do objęcia
funkcji w prezydium RR. Zdecydowaliśmy, że zorganizujemy je na kolejnym
zebraniu, które poprzedzimy szeroką i wielokanałową informacją (e-dziennik oraz
karteczki dla rodziców)
Ponieważ RR jako taka funkcjonuje, podjęliśmy następujące decyzje:
 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. Tę aktywność koordynuje Agnieszka Lipińska (mama ucznia z klasy 1a)
Pierwszy dyżur już miał miejsce podczas pierwszego zebrania z rodzicami.


w związku z nieobecnością (obecnie brakiem) skarbnika RR, Agata Saracyn
przestawiła stan finansów RR, m.in.:
podczas kawiarek i festynu zebraliśmy (1376,18+1785,00=3.161,18 PLN)
wszystkie wpływy w roku szk. 2013/14 - 13.060,18
wszystkie wydatki w roku szk. 2013/14 - 7.789,47
razem z oszczędnościami z poprzednich lat RR dysponuje na początek roku szkolnego
2014/15 kwotą 9.778,23


14 października (święto Komisji Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela) –
zdecydowaliśmy o przygotowaniu życzeń i zakupu drobnego słodkiego
poczęstunku przygotowanego w pokoju nauczycielskim.



zdecydowaliśmy, że przeznaczymy 500 zł na dofinansowanie poczęstunku
podczas uroczystości 50-lecia, a w kwestii zakupu kurtyny do sali gimnastycznej
wypowiemy się po przedstawieniu wstępnego kosztorysu.

Na zakończenie obrad ustalono termin następnego zebrania RR na 15 października, godz.
18.00

Sprawozdanie sporządził/a:
Agata Saracyn (kl. 4a)
obecnych było 11 osób reprezentujących dziewięć klas

