SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 56 W WARSZAWIE
Zebranie przedstawicieli rad oddziałowych odbyło się w dniu 15 października 2015 r.
Udział w zebraniu wzięło 23 rodziców, w tym 20 reprezentantów klas, tj. ze szkoły podstawowej:
IA, IB, IC, 2B, 3A, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A oraz z gimnazjum: IBg, ICg, 2Bg, 2Cg, 3Ag, 3Bg, i 3Cg.

Przedmiotem spotkania były niżej przedstawione kwestie.
1. Omówienie działań podjętych przez Radę Rodziców w minionym roku szkolnym (2014/2015);
2. Wybory Komitetu Rady Rodziców:
Przewodniczący
- Pani Agnieszka Chmielewska / klasa 2Bg (gimnazjum),
Z-ca Przewodniczącego - Pan Piotr Sałek / klasa 4B i klasa 2Bg (gimnazjum),
Skarbnik
- Pani Maja Bąk / klasa 1C,
Sekretarz
- Pani Renata Ciupka / klasa 4A,
Komisja Skrutacyjna - Wojciech Hudyka / klasa 3Ag oraz Agnieszka Żurawska / klasa 2Cg;
przedstawiciele rodziców oddali w głosowaniu tajnym łącznie 20 głosów, wszystkie ważne;
głosy zostały podsumowane i zatwierdzone przez komisję skrutacyjną;
3. Rada Rodziców ustaliła, iż w październiku br. reprezentanci klas do RR przekażą
za pośrednictwem wychowawców klas zapytanie do rodziców dzieci ZS56 o treści:
„Co chcieliby Państwo zrobić dla dzieci i naszej społeczności szkolnej w bieżącym roku
szkolnym? Prosimy o wskazanie propozycji działań i zmian, jakie mogą być podjęte przez
Radę Rodziców.”;
4. Reprezentanci klas zgłosili, iż dziennik elektroniczny nie jest systematycznie prowadzony
przez wielu nauczycieli (równolegle z dziennikami w wersji papierowej), co w sposób
znaczący ogranicza możliwość kontroli rodzicielskiej i praktycznie uniemożliwia reagowanie
rodziców na bieżące potrzeby ich dzieci w zakresie edukacji;
zważywszy, iż koszt utrzymania dziennika elektronicznego jest istotną pozycją w budżecie RR,
a ZS56 zobowiązał się do wykorzystania tego narzędzia i wdrożył niezbędny system, jak
również aktywne wykorzystanie dziennika elektronicznego jest jednym z priorytetów MEN
w zakresie cyfryzacji edukacji (aspekt edukacyjny) ujętych w wytycznych dla regionów z dnia
13 maja 2014 r. – konieczne wydaje się zgłoszenie Dyrektorom szkół ZS56 postulatu
Rodziców o wpisywanie na bieżąco ocen i informacji do dziennika elektronicznego;
5. Z inicjatywy rodziców szkoła wystąpi do Urzędu Dzielnicy Bielany z prośbą o wyznaczenie
miejsc pamięci, nad którymi dzieci z ZS56 mogłyby podjąć się opieki – działanie to służyć
będzie m. in. wychowywaniu dzieci w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w pamięci
istotnych dla naszego miasta i kraju zdarzeniach oraz osobach, które na te zdarzenia miały
istotny wpływ;
do dzieci zostanie skierowana prośba, aby osoby chętne do wzięcia udziały w tej akcji
przyniosły znicza, które zostaną zapalone w tych miejscach (a być może również innych,
w ramach listopadowych odwiedzin klas na cmentarzu);
Rada Rodziców wystąpi do Dyrekcji ZS56 o opublikowanie na stronach internetowych
informacji o przydzielonych „miejscach pamięci”; zgłoszono także wniosek o sfinansowanie

z funduszy Rady Rodziców zakupu dwóch wiązanek, które mają zostać przez dzieci ZS56
złożone w wyznaczonych miejscach;
6. Rada Rodziców po raz kolejny wystąpi do Dyrekcji ZS56 o wyznaczenie pomieszczenia, które
umożliwiłoby rodzicom przechowywanie na terenie szkoły niezbędnych rzeczy, jakie
wykorzystujemy w podejmowanych przez nas aktywnościach;
7. Na zebraniu rozpatrzono następujące kwestie finansowe:
a) Dobrowolna składka na RR zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie, w
wysokości min. 5 zł/m-c;
b) Przyjęto ilością 15 głosów dofinansowanie nagród za udział dzieci w konkursie na KOMIKS
z języka angielskiego w łącznej kwocie 253,30 zł;
c) Przyjęto ilością 15 głosów zgodę na dofinansowanie kosztów poligrafii gazetki szkolnej,
która ma powstać pod opieką samorządu szkolnego – konieczne jest wskazanie przez
opiekunki samorządu szkolnego prognozowanych kosztów i wielkości nakładu gazetki
szkolnej;
d) Przyjęto ilością 15 głosów dofinansowanie dwóch wiązanek okolicznościowych, które
mają zostać złożone przez uczniów ZS56 w „miejscach pamięci” – przyjęto budżet w
łącznej kwocie 100 zł.
8. Przyjęto termin kolejnego zebrania Rady Rodziców na dzień 09 listopada 2015 r./godz. 18.00.

Na tym Protokół zakończono, z jego treścią zapoznano i zaakceptowano. Niniejszy protokół spotkania
zostanie przekazany do informacji przedstawicieli klas na wskazane do korespondencji adresy
mailowe oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego Prymus. Protokół zostanie również
opublikowany na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 56 w Warszawie, w zakładce „Dla Rodziców”
w katalogu „Rady Rodziców”.
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