RADA RODZICÓW w Zespole Szkół nr 56 w WARSZAWIE
___________________________________________________________________________
Sprawozdanie z zebrania Rady Rodziców
13.01.2015
Uczestnicy: pani Ewa Rumińska dyrektor ZS 56, pani Katarzyna Krupnik prezes
Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli „Aktywna Szkoła”, rodzice (10 osób).
Na zebraniu omówiono:


wniosek RR do urzędu dzielnicy Bielany o wyposażenie naszej szkoły w szafki do
szatni dla uczniów i ewentualną potrzebę remontu szatni.



sprawę szkolnego bookcrossingu. Zaproponowaliśmy pani dyrektor, żeby na
korytarzach na I i II piętrze stanęły niskie regały/półki z książkami (może także grami
planszowymi), z których uczniowie mogliby korzystać w czasie długich przerw,
ewentualnie wypożyczać do domu. Niestety, w związku z faktem, że na korytarzach
odbywają się lekcje w-fu, pomysł nie może być w tej formie zrealizowany. Pani
dyrektor zaproponowała miejsce w bibliotece szkolnej (konieczne uzgodnienie z panią
bibliotekarką).



konkurs MEN „książki naszych marzeń”, w wyniku którego powstały dwa filmy z
udziałem naszych uczniów. Zaproponowaliśmy, żeby umieścić je na stronie
internetowe szkoły.



pomysły na nagrody dla prymusów oraz nagrody książkowe dla najlepszych uczniów
ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Nagrody rzeczowe i książki sfinansuje i zakupi
Rada Rodziców.



możliwości wyposażenia sali, w której odbywają się lekcje plastyki (przy szatni) – w
regały do przechowywania prac, a ściany przed salą - w system wystawienniczy
(linkowy - antyramy plexi). Propozycja wymaga dalszych rozmów i uzgodnień oraz
kalkulacji kosztów.



postulat RR o wygospodarowanie oficjalnego miejsca na nasze rzeczy. Chcielibyśmy
mieć stałe, dostępne miejsce na nasze materiały (wyposażenie kawiarenki, materiały
biurowe). Pani dyrektor zobowiązała się, że przygotuje jakąś propozycję.



dyskoteki dla klas 4-6 i gim. Zaproponowaliśmy drobne dofinansowanie.



organizację Dnia Dziecka. W tym roku zaplanowano Dzień Sportu. RR ufunduje
drobne nagrody za aktywny udział w konkurencjach sportowych.



Tłusty Czwartek - 12.02. RR kupi pączki, także bezglutenowe. Liczymy, że
dystrybucją słodkości wśród uczniów i kadry zajmie się Samorząd Uczniowski.
Chcemy zapytać o liczbę dzieci ze specjalnymi wymaganiami żywieniowymi.
Poprosimy o informację dwutorowo – przez e-dziennik i wychowawców klas.



Wielkanocny Kiermasz Świąteczny. Ponieważ w marcu nie będzie zebrania z
rodzicami, Kiermasz Świąteczny odbędzie się w trakcie dni otwartych dla kandydatów
do ZS 56 RR (SP: 28 marca, GIM: 23 marca). RR i „Aktywna Szkoła” zorganizują w
tych dniach także kawiarenkę oraz kiermasz książek.



warsztaty plastyczne ozdób świątecznych. Razem z panią dyrektor ustaliliśmy, że
16. marca w godz.16.00-18.00 przeprowadzimy warsztaty, podczas których
uczniowie wraz z rodzicami będą mogli wykonać wielkanocne ozdoby: palemki,
zajączki, ozdobne jajka itp. Część ozdób zostanie przekazana na kiermasz świąteczny.
Ponieważ RR będzie współorganizować to przedsięwzięcie, zachęcamy rodziców do
pomocy w przygotowaniu, przeprowadzeniu i sprzątaniu po warsztatach. Rada
Rodziców sfinansuje zakup produktów i materiałów plastycznych.

W toku dyskusji dotyczącej współpracy Rady Rodziców ze stowarzyszeniem „Aktywna
Szkoła” postanowiliśmy spisać porozumienie określające ogólne zasady tej współpracy.
Na koniec obrad z udziałem gości (dyrekcji) przewodnicząca RR przekazała na ręce pani
dyrektor drobne upominki (trzy książki i kubek) od Prezydenta RP, który w ten sposób
podziękował 13 stycznia podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim wszystkim
organizatorom obchodów w 2014 roku 25-lecia Wolności (u nas był to Festyn Wolności).
W drugiej części zebrania dyskutowano nad projektem planu finansowego naszego Zespołu
Szkół na 2015 r. Zdecydowaliśmy o przekazaniu dyrekcji opinii z komentarzem, ponieważ
generalnie pozytywnie opiniujemy rozdysponowanie środków finansowych natomiast
pragniemy zwrócić (po raz kolejny) uwagę na, naszym zdaniem, nieadekwatną do efektów
liczbę pracowników obsługi (w szkole jest brudno).
Przygotowaliśmy i uzgodniliśmy także nasz plan finansowy na ten rok szkolny. Plan zostanie
umieszczony na tablicy RR.
Ustaliliśmy termin kolejnego zebrania RR na 10 lutego, godz. 18.00
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