Warszawa, dnia 20.09.2017r.
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 53
IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/17

Rada Rodziców rozpoczęła działanie we wrześniu 2016r.
Nowa Rada Rodziców zapoznała się z działaniami RR oraz budżetem w roku
szkolnym 2015/16. Podczas pierwszego zebrania zostało przeprowadzone
głosowanie w celu wyboru nowego prezydium Rady Rodziców na rok szkolny
2016/17. Zgodnie z obowiązującą procedurą postała powołane nowe
prezydium w składzie:
1.
2.
3.
4.

Katarzyna Koźluk przewodnicząca
Bartosz Wodziński zastępca
Barbara Kopania skarbnik
Edyta Adamska sekretarz
Podczas drugiego zebrania RR, ze stanowiska skarbnik zrezygnowała
Barbara Kopania, na jej miejsce po przeprowadzonym głosowaniu,
została powołana Agnieszka Romanowska.
W tym składzie prezydium funkcjonowało przez cały rok.

Rada Rodziców działała prężnie spotykając się minimum jeden raz w
miesiącu. Sprawy bieżące omawialiśmy również za pomocą poczty
elektronicznej.
WAŻNE DZIAŁANIA RADY RODZICÓW
1. Członkowie RR na zebraniu z rodzicami w październiku 2016 przekazali
dokładną informację na temat zasad wpłat i wysokości na poczet Rady
Rodziców. Dzięki systematycznym wpłatom rodziców, RR podejmowała
decyzje jak wykorzystać pozyskane środki.

2. Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, RR zakupiła poczęstunek
dla nauczycieli i kadry administracyjnej.
3. RR opiniowała plan wychowawczy oraz program profilaktyki na rok
2016/17, które zostały zatwierdzony.
4. RR monitorowała jakość jedzenia i czystość w stołówce, reagowała na
każdy sygnał od rodziców. Przeprowadzaliśmy spotkania z ajentem
stołówki w celu uzyskania jak najwyższej jakości podawanych posiłków
oraz ilości. Została powołana komisja, która o każdej porze dnia mogła
wejść na stołówkę w celu weryfikacji jakości i ilości wydawanych
posiłków. W związku z pozytywnymi opiniami od rodziców, uczniów,
nauczycieli oraz członków komisji, RR rekomendowała przedłużenie
umowy z obecnym ajentem na kolejny rok szkolny.
5. RR była głównym sponsorem nagród w konkursach organizowanych w
całym roku szkolnym 2016/17.
6. RR zakupiła do biblioteki lektury zgodne z nową podstawą programową.
7. Zaprosiliśmy Teatr Króla z przedstawieniami profilaktycznymi „Czy dobre
uczynki chowamy do skrzynki?”, „Cień”, „W sieci”.
8. RR zakupiła rolety do sal lekcyjnych, w których ich brakowało.
9. Zakupiliśmy bramki do gry w piłkę nożną dla świetlicy.
10. RR zakupiła wentylatory sufitowe do każdej sali, w celu zwiększenia
komfortu pracy naszych dzieci, podczas lekcji. Kupiliśmy też dwa
cyrkulatory do sal świetlicowych na poziomie szatni.
11.W związku z reformą oświaty, w styczniu i lutym 2017, RR spotkała się z
Dyrekcją aby dowiedzieć się jak będzie wyglądała nauka w naszej szkole
od września 2017. Jak szkoła będzie przygotowana na tą zmianę.
12.RR złożyła pismo do Burmistrza Dzielnicy Bielany z wnioskiem rodziców o
możliwości przystosowania miejsca i przeprowadzania zajęć lekcyjnych
dla klas 7-8 w Gimnazjum im. Maczka.
13.RR objęła patronatem Piknik rodzinny u Zaruskiego.
14.RR rozpatrywała wnioski rodziców trojga dzieci w sprawie
dofinansowania wycieczek szkolnych. RR, po rozpoznaniu sytuacji
uczniów, zdecydowała o dofinansowaniu wycieczki, z czego skorzystała
dwójka dzieci.
15.RR dbając o bezpieczeństwo naszych dzieci, złożyła pismo do spółdzielni
mieszkaniowej Ruda w sprawie zamontowanie progu zwalniającego,

który poprawi bezpieczeństwo naszych dzieci idących, bądź jadących
rowerem, hulajnogą do szkoły.
16.RR złożyła pismo do dyrekcji w sprawie organizacji lekcji dotyczących
bezpieczeństwa na drodze.
17.RR reagowała na każdą informację złożoną podczas zebrań przez
rodziców i przekazywała je do dyrekcji.
18.RR złożyła pismo do dyrektora szkoły w sprawie organizacji klas
dwujęzycznych oraz możliwości wyboru drugiego języka (między
niemieckim a hiszpańskim).
19.RR opiniowała pracę nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień
awansu zawodowego.
20.W imieniu rodziców zwracaliśmy się z pytaniami i prośbami do dyrekcji
szkoły.
21. Pośredniczyliśmy w opłatach z konkursy zewnętrzne.
22.Patronowaliśmy Akademii Zaruskiego, zakupiliśmy statuetki dla uczniów
otrzymujących odznaki.
23.Opiniowaliśmy wzór umowy z biurami organizującymi wycieczki.
24. Rekomendowaliśmy kontynuację współpracy z TUW.
25. Wspólnie z dyrekcją szkoły w trosce o bezpieczeństwo uczniów
pracowaliśmy nad procedurami bezpieczeństwa.
26.Uchwaliliśmy nowy regulamin RR.

SEKRETARZ Edyta Adamska
PRZEWODNICZĄCA Katarzyna Koźluk

.

