SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 56 W WARSZAWIE
Zebranie przedstawicieli rad oddziałowych odbyło się w dniu 09 listopada 2015 r.
Udział w zebraniu wzięło 10 reprezentantów klas, tj. ze szkoły podstawowej: IA, IC, 4A, 4B, 5A
oraz z gimnazjum: IBg, ICg i 2Bg.
Na zaproszenie Rady Rodziców, w spotkaniu udział wzięły Dyrektor Szkoły, Pani Ewa Rumińska oraz
reprezentant Stowarzyszenia „Aktywna Szkoła”, Pani Katarzyna Krupnik.
Przedmiotem spotkania były niżej przedstawione kwestie.
1. Zapoznanie reprezentantów klas z tematyką spotkania komitetu Rady Rodziców z Dyrektor
Szkoły, jakie odbyło się w dniu 06.11.2015 r.
2. Pani Dyrektor wskazała termin planowanego remontu szatni (w celu dostosowania
do bieżących potrzeb, w tym do zamontowania szafek dla uczniów ) na okres ferii zimowych
2016 r. oraz zadeklarowała, iż szafki dla dzieci zostaną zakupione z budżetu 2015 r.
3. W piśmie z dnia 28.10.2015 r. SP nr 214 wystąpiła do Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy
Bielany o przyznanie opieki nad 6 miejscami pamięci; W listopadzie przedstawiciele szkoły
złożyli w 4 miejscach wiązanki z szarfami Szkoły, jak również zapoznano młodzież, która
uczestniczyła w tym wydarzeniu z historią miejsc. Działanie zostało sfinansowane z budżetu
Rady Rodziców.
4. Rada Rodziców dostrzega pilną potrzebę działania na rzecz zapobiegania wadom postawy
u dzieci, w szczególności konieczność odciążenia tornistrów i plecaków. W ocenie rodziców
znacząco przekraczają one zalecane normy wagowe. W tym celu Szkoła przy udziale rodziców
zapewni szafki do przechowywania rzeczy uczniów. Rodzice planują także akcje mające na celu
pozyskanie podręczników (zbiórki, zakup), które będą pozostawały na stanie szkoły w celu
udostępnienia uczniom (nie byłoby konieczności indywidualnego noszenia ich do szkoły).
Istotną rolę odgrywają także e-podręczniki, które są załączone do kompletów zakupionych
z dofinansowaniem MEN i aktualnie już są lub wkrótce zostaną udostępnione uczniom klas
objętych tą dotacją.
5. Rada Rodziców skieruje do rodziców uczniów pisemne informacje o planowanych na najbliższy
rok szkolny działaniach.
6. Rada Rodziców będzie aktywnie namawiała rodziców uczniów do przekazania 1% podatku,
w tym celu Skarbnik, p. Maja Bąk zaproponowała dodatkową pomoc w wypełnianiu formularzy
PIT (bez odliczeń kosztów, z jednoczesnym wskazaniem 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia).
7. Dobrowolne wpłaty na książki – Rada Rodziców rozważa zorganizowanie zbiórki dedykowanej
na ten cel, np. poprzez bezpośrednią zbiórkę w trakcie zebrań lub wygospodarowanie
dedykowanego na ten cel budżetu ze składek rodziców.
8. Rada Rodziców zabiega o popularyzację wśród rodziców potrzeby aktywnego poszukiwania
darczyńców i sponsorów, którzy mogliby wesprzeć finansowo lub rzeczowo działania na rzecz
szkoły.
9. Rada Rodziców zaproponowała Dyrektor Szkoły, aby na stronach szkoły były publikowane
tygodniowe zestawy menu oferowane w stołówce szkolnej.
10. Rada Rodziców zwróciła się do Dyrektor Szkoły z prośbą prośbę o przydzielenie miejsca
na przechowywanie dokumentacji RR. Z uwagi na większe niż tylko dokumentacja zasoby,
Rada w korespondencji z Dyrektor Szkoły doprecyzuje, iż zgłasza potrzebę przydzielenia jednej
z szaf na terenie szkoły, np. w pomieszczeniu woźnych.

11. Ustalono, że Rada Rodziców ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Aktywna Szkoła.
Do rodziców zostanie przekazana informacja o tym fakcie. Jednocześnie Rada Rodziców
powiadomi rodziców o bardzo ważnej roli Stowarzyszenia dla funkcjonowania naszej szkoły,
a w szczególności, że powstało ono, aby móc pozyskiwać dodatkowe środki, które może
pozyskiwać na dodatkowe zajęci i wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci. Rada Rodziców
wskaże przy tym obszary w jakich może i wspiera działania Stowarzyszenia, np. organizowanie
szkolnych imprez okolicznościowych, spotkań pozalekcyjnych, czy konkursów. Przykładem
mogą być ostatnio zorganizowane działania: „Jesień Bogactwem Formy i Kolorów”, „Miejsca
Pamięci Narodowej Warszawy i Okolic”, „Listopad Miesiącem Pamięci o Zmarłych”.
12. Rada Rodziców ma na względzie, że jedną z form aktywizacji dzieci i młodzieży naszej szkoły
może być zachęcanie ich do przygotowywania akcji informacyjnych dla konkursów i innych
działań podejmowanych na rzecz szkoły lub w reprezentacji szkoły.
13. W dniu 04.12 (15.00 – 16.00) zaplanowano w szkole spotkanie rodziców i dzieci, na którym
będą przygotowywane ozdoby świąteczne. Do rodziców zostanie również skierowana
propozycja przyniesienia wytworzonych przez nich ozdób oraz przetworów domowych,
które zostaną przeznaczone na kiermasz świąteczny i zasilą fundusze Stowarzyszenia lub Rady
Rodziców. Rada Rodziców powiadomi rodziców uczniówo tej akcji pisemnie. Dodatkowo
na kartkach informacyjnych podany zostanie komunikat, że szczegółowe informacje będą
zamieszczone w dzienniku elektronicznym (jest to część akcji promującej korzystanie
z dziennika elektronicznego Prymus).
14. Pani Agata Saracyn zgłosiła, że kierowane są do Niej zapytania rodzice o sposób
funkcjonowania działającego w szkole Centrum wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
Dyrektor Szkoły poinformowała, iż aktualnie udzielana jest pomoc uczniom zgodnie
z orzeczeniami, jednocześnie szkoła wystąpiła o dofinansowanie terapii Bio-Fitback.
W 2016 r. planowane jest także wystąpienie szkoły do Urzędu Dzielnicy o dofinansowanie
projektu mającego na celu prowadzenie zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy dzieciom
z niepełnosprawnościami oraz doposażenie sal terapii. Pani Dyrektor podkreśliła, iż w chwili
obecnej wsparcie psychologiczno-pedagogiczne obejmuje ponad 200 godzin pomocy uczniom.
Rada Rodziców wystąpiła do Stowarzyszenia o przedstawienie informacji o planowanych i
rozpoczętych projektach, aby rozważyć dofinansowanie z ramienia Rady, jak również
aby przybliżyć rodzicom tą tematykę.
15. Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła” będą prowadziły akcję informacyjną,
mającą na celu popularyzację wiedzy, jakie działania zostały podjęte lub są planowane dzięki
finansowemu wsparciu rodziców. Dyrektor Szkoły poinformowała, iż podczas festynu szkoły
z okazji Dnia Dziecka zostanie zaprezentowane podsumowanie projektu Bielańskiej Stonogi.
16. Rada Rodziców proponuje, aby wprowadzić do szkoły elementy sportów, pokazów
organizowanych przez osoby niepełnosprawne – w przyszłości będzie można rozważyć
rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych np. o tego typu zajęcia, tj. adresowane również
do osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz innymi.
17. Rada Rodziców zaproponowała akcję strojenia drzewka świątecznego na zewnętrz. Należy
przy tym rozważyć potrzebę zakupienia ze środków Rady oświetlenia ledowego
(energooszczędnego i do stosowania na zewnętrz). Wysunięto pomysł, aby ozdoby zostały
wykonane przez dzieci i ich rodziców.
18. Pan Piotr Korzeniecki, reprezentant klasy Ia, zaproponował swoją pomoc przy organizacji
zieleni na terenie szkoły, gdyż profesjonalnie zajmuje się projektowaniem i pielęgnacją zieleni.

19. Rada Rodziców powinna w porozumieniu ze Stowarzyszeniem oraz Dyrektor Szkoły ustalić
terminy i zasady funkcjonowania kawiarenki. W poprzednich latach była ona prowadzona
w okresie zebrań rodziców.
20. Rada Rodziców rozważa z okazji Światowego Dnia Autyzmu (02.IV) przygotować dla dzieci
akcję informacyjną/event – po uzgodnieniu z Dyrektor Szkoły pomysłu i warunków jego
realizacji możliwe będzie skontaktowanie się z Fundacjami i zaproszenie ich do współpracy.
21. Pani Agata Saracyn, przewodnicząca Rady Rodziców poprzedniej kadencji przekazała
dokumentację działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015. Na spotkaniu ustalono,
co następuje:
a) w przekazanym sprawozdaniu finansowym dwie pozycje tego sprawozdania obejmujące
środki zgromadzone w sekretariacie szkoły, nie zostały zaktualizowane - rubryki
obejmujące te pozycje wymagają aktualizacji (przeliczenia środków pieniężnych); w środę
18.11.2015 r. skarbnik, Pani Maja Bąk przeliczy środki pieniężne, które rodzice uiścili
w sekretariacie szkoły na rzecz Rady Rodziców;
b) dokumentacja dotycząca poprzednich lat działania Rady Rodziców zostanie przekazana
przez Panią Agatę Saracyn w dniu 13.11.2015 r.;
c) ustalono, że należy dokonać aktualizacji danych osób dysponujących środkami
pieniężnymi Rady Rodziców i upoważnić osoby wytypowane do Komitetu Rady na rok
szkolny 2015/2016;
d) ewidencja księgowa aktywności Rady Rodziców będzie prowadzona przez skarbnika Rady,
Panią Maję Bąk, która będzie raportowała o wykonaniu budżetu na kolejnych zebraniach
Rady Rodziców. Pani Maja Bąk zaproponowała formę prowadzenia dokumentacji
księgowej, którą Rada Rodziców przyjęła i zaakceptowała.
22. Harmonogram finansowania na rok 2015/2016 zostanie uzgodniony w okresie poprzedzającym
kolejne spotkanie Rady Rodziców i zatwierdzony przez Radę na spotkaniu w grudniu 2015 r.
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”.

Przewodniczący

Z-ca Przewodniczącego

Skarbnik

Sekretarz

