RADA RODZICÓW w Zespole Szkół nr 56 w WARSZAWIE
___________________________________________________________________________

Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców
15. października 2014 r. (w godz. 18.00 - 20.30)

Wybory prezydium Rady Rodziców
Uzgodniono, że głosowanie będzie jawne i będzie dotyczyło całego proponowanego składu
prezydium (w związku z brakiem większej ilości kandydatów na poszczególne stanowiska)
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Zaproponowany skład prezydium to:
 Przewodnicząca — Agata Saracyn (kl. 4a)
 Zastępca przewodniczącej — Piotr Sałek (kl. 1b/g)
 Skarbnik — Agnieszka Wiśniewska (kl. 3a/g)
 Sekretarz — Kacper Perschke (kl. 3a)
Wynik głosowania: Głosowało - 15 osób, Za - 13 osób, Przeciw - 1 osoba. Wstrzymała się - 1
osoba.
Prezydium Rady Rodziców ukonstytuowało się .
Sprawy bieżące.
1.

Plan finansowy działań RR na rok szkolny 2014/2015.
Przewodnicząca omówiła sposób przygotowania projektu planu finansowego na rok
szkolny 2014/2015. Projekt zostanie przygotowany na następne zebranie RR.

2.

Finansowanie 50-lecia szkoły.
Na poprzednim zebraniu RR dyrekcja zwróciła się do Rady z prośbą o
współfinansowanie uroczystości pięćdziesięciolecia szkoły. Poinformowaliśmy o
naszej decyzji, poprosiliśmy o kalkulację wydatków rzeczowych - pomysł kupienia i
zamontowania kurtyny na sali gimnastycznej. Nadal czekamy na odpowiedź.

3.

Pomysł utrzymywania własnej strony internetowej.
Czy zamierzamy korzystać ze strony www.zs56.waw.pl?
Zdecydowaliśmy, że będziemy ją wspólnie redagować. Propozycje i materiały
przesyłamy do Sekretarza, który będzie ją redagował oraz obsługiwał od strony
technicznej.

Podczas dyskusji powstało wiele pytań, które skierujemy do Dyrekcji:
1. Czy będziemy w tym roku obchodzić w ramach cyklu listopadowych obchodów
Warszawskiego Dnia Dobrego Jedzenia „Europejski dzień zdrowego jedzenia i
gotowania”? (8 listopada 2014r.)
2. Chcielibyśmy zapoznać się z wynikami badania ankietowego (ankiety wypełniali
rodzice w czerwcu tego roku).
3. Toalety szkolne. Rodzice zgłaszają, że dzieci nie załatwiają się w szkole, co skutkuje
w wielu przypadkach problemami natury medycznej. Zatem czy drzwi do kabin mogą
być zamykane? Czy papier toaletowy może być umieszczany w pojemnikach, a nie
pozostawiany luzem?

4. Książki w szkolnej bibliotece. Czy książki ofiarowywane do szkolnej biblioteki są w
ogólnodostępnym zbiorze i czy są wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów? Czy
skierowana do nauczycieli propozycja zakupu przez RR nowych tytułów jako lektur
obowiązkowych (zwłaszcza do klas 1-3) pozostanie bez odpowiedzi?
5. Czy jest szansa na rozszerzenie monitoringu na cały obszar wokół szkoły?
6. Czy pomysł zakupu dystrybutora z gorącą wodą do wykorzystania przez uczniów
gimnazjum jest już nieaktualny? W związku z postulatami niektórych rodziców w
kwestii poszerzenia oferty żywnościowej dla gimnazjalistów i ograniczenia
opuszczania szkoły w celu zrobienia zakupów w najbliższym sklepie (Radek lub
Carrefour) kierujemy także pytanie do Ajenta: czy stołówka może rozszerzyć ofertę
przekąsek i np. wprowadzić drożdżówki? A może są jakieś inne pomysły na
rozwiązanie problemu głodnej młodzieży gimnazjalnej?
7. Kiedy odbędzie się ślubowanie klas pierwszych?
8. Czy termin obchodów 50-lecia uległ zmianie?
Na koniec ustaliliśmy termin następnego zebrania na dzień 2014-11-19 na godzinę 18.00.

Sporzadził:
Kacper Perschke, sekretarz RR

