Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
i Prezydium RR w roku szkolnym 2014/2015
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 357, podsumowując rok swojej działalności
przedstawia Rodzicom Uczniów, Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej sprawozdanie za rok szkolny
2014/2015.
Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych na zebraniu
plenarnym Rady Rodziców w dniu 18 września 2014 r. W jej skład weszło 21 członków –
przedstawicieli rodziców uczniów każdej z poszczególnych klas Szkoły Podstawowej i Oddziałów
przedszkolnych.
W trybie głosowania, spośród 21 reprezentantów Trójek klasowych wybrano Prezydium Rady
Rodziców na rok szkolny 2014/2015 w składzie:
1. Przewodnicząca – Magdalena Gałaszewska
2. Z-ca Przewodniczącej – Dariusz Gwizdowski
3. Sekretarz – Wojciech Sienkiewicz
4. Skarbnik – Marzena Szewczuk
W roku szkolnym 2014/2015 Rada Rodziców spotkała się na swoich posiedzeniach 4 razy.
W jednym z zebrań oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor mgr Beata
Ciesielska-Pocialik Pani Wicedyrektor szkoły (klasy I-III) mgr Małgorzata Żak-Świderek,
Wicedyrektor oddziałów przedszkolnych mgr Katarzyna Gawinkowska-Bielińska oraz Kierownik
świetlicy mgr Jolanta Lisowska, którym bardzo dziękuję za fachową pomoc i wsparcie działań Rady.
Dodatkowo odbyło się 3 posiedzenia Prezydium Rady Rodziców.
Sporządzono Regulamin Rady Rodziców i preliminarz budżetowy.
Projekt preliminarza stanowił punkt wyjściowy do podejmowania przez Radę Rodziców
stosownych Uchwał dotyczących dysponowania powierzonymi Radzie środkami wpłacanymi przez
Rodziców uczniów Sp. nr 357.
Pragnę podkreślić, że wszystkie decyzje podejmowane przez Radę w roku szkolnym 2014/2015
zapadały wyłącznie poprzez podjęcie Uchwał na zebraniach, bądź też w drodze głosowania
elektronicznego członków Prezydium pomiędzy posiedzeniami Rady zgodnie Regulaminem RR.
W roku szkolnym 2014/2015 ustalono dobrowolną składkę roczną na Radę Rodziców Szkoły
Podstawowej nr. 357 w Warszawie w kwocie:
1 dziecko – 100zł
2 dzieci – 110zł
3 dzieci – 120zł
Zatwierdzono programy i zaopiniowano pozytywnie:
1. Program wychowawczy i profilaktyki w roku szkolnym 2014/2015
2. Przedstawiony zestaw podręczników szkolnych 2014/2015
3. Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2014/2015
4. Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015.

W trakcie kadencji Rady w roku szkolnym 2013/2014 podjęto i zrealizowano między innymi
następujące działania i decyzje:
1. Powołano komisje ds. Żywienia (Przewodnicząca Komisji Pani mgr Jolanta Lisowska),
podjęto działania mające na celu poprawę jakości wydawanych posiłków. Po wielu
kontrolach i rozmowach z Catermedem uzyskaliśmy konsensus satysfakcjonujący strony.
Został rozszerzony jadłospis dla dzieci z alergią pokarmową, zmieniła się gramatura
i różnorodność posiłków.
2. Prezydium podjęło decyzję o obsłudze Szkoły przez firmę fotograficzną– żadna
z dotychczasowo wybranych nie spełniła oczekiwań Rady Rodziców.
3. Pomoc w wyborze półek dla dzieci 3 letnich w ich łazienkach.
4. W porozumieniu z Dyrekcją ustalono, że po powrocie dzieci z klas zerowych do Sp. 357
szatnie dla uczniów klas pierwszych i klas zero będą w podziemiach. Dodatkowo klasy
pierwsze będą miały przydzielone niższe połowy obecnych metalowych szafek.
5. Ustalono, że ruch na terenie szkoły nie będzie „ruchem okrężnym”, ze względu na
bezpieczeństwo dzieci RR zawnioskowała do Zarządu Dróg Miejskich o utworzenie
dodatkowego wjazdu na parking od ul. Żołnierzy Wyklętych. Zawnioskowaliśmy również
o dodatkowe barierki od strony ul. Zachodzącego Słońca. Powstało kilka wersji planu
rozbudowy parkingu. Są duże szanse na rozbudowę. Nie ma jeszcze decyzji ze strony
Ratusza – Bemowo.
6. Rada Rodziców podjęła się realizacji zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa
i komfortu uczniom oraz wszystkim osobom przebywającym na terenie szkolnym.
W ramach tych zadań zostały zainstalowane video-domofony, oraz księga wejść/wyjść na
teren Sp. 357. Video-domofony zostaną zainstalowane w kolejnym roku szkolnym w
oddziałach przedszkolnych 3 latków, jeśli będą na to fundusze.
7. Zakup Choinki, która stanęła w centralnym punkcie Szkoły – Holu Głównym.
8. W ramach koncertów, przedstawień i dofinansowania organizacji imprez i konkursów
zorganizowano m.in. koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru (w ramach
teatralnych zajęć świetlicowych), Bal Karnawałowego, oraz występ mikołajkowy artystów
Teatru Sztuk Wielu. Przy okazji organizacji imprez kulturalnych udało się nawiązać
współpracę i uzyskać pomoc z WAT przy nagłaśnianiu Sali,
9. W ramach wydatków na pielęgnację ogrodu zakupiono ziemię, korę i keramzyt do
nasadzania zieleni (sadzonki roślin udało się pozyskać za makulaturę, z kiermaszów
ogrodniczych, od rodziców oraz z urzędu dzielnicy)
10. Ze względu na bark możliwości sanitarnych dzieci zaprzestały mycia zębów po posiłkach.
Wprowadzono możliwość korzystania ze szczoteczek jednorazowych.
11. Zostały wymienione nieergonomiczne – z punktu widzenia dzieci- zamocowania
dozowników mydła w łazienkach na pierwszym piętrze.
12. Uczestniczyliśmy w spotkaniach Rady Rodziców i Dyrekcji z Burmistrzem Dzielnicy Bemowo.
13. Praca nad stroną www Rady Rodziców.
Rada Rodziców negatywnie zaopiniowała budżet szkoły na rok szkolny 2015/2016 (z powodu zbyt
niskich kwot przyznanych szkole).

Cele do zrealizowania w przyszłym roku szkolnym 2015/2016:
1. Uaktywnienie zakładki Rady Rodziców na stronie internetowej szkoły; umieszczanie
Sprawozdań
i Protokołów z zebrań Rady Rodziców, umieszczanie dat i godzin zebrań Rady w celu
zaangażowania większej ilości rodziców w prace Rady.
2. Wybór patrona i logo Szkoły.
3. Ogłoszenie Konkursu o wpłatach na RR.
4. Dostawa wody w SP 357 uregulowania formalne.
5. Obsługa fotograficzna
6. Dalsza współpraca przy pielęgnacja terenu szkoły (m.in. nasadzenia zieleni w ogrodzie), być
może uruchomienie akwarium
7. Współpraca z TSW oraz WAT
8. Fundowanie nagród, upominków, książek, dyplomów uczniom wyróżniającym się, nagrody
na ukończenie przedszkola i szkoły.
9. Współorganizowanie Święta szkoły, ślubowania, Dnia KEN, Dnia Sportu, Dnia Dziecka.
10. Dofinansowanie drużyn harcerzy i zuchów gdy takie już powstaną.
11. Rozbudowa istniejącego systemu audio szkoły (zakup mixera, mikrofonów i kabli).
W roku szkolnym 2014/2015 Rada Rodziców sfinansowała między innymi:
OPIS
Dyplomy - pasowanie przedszkolaka
Ksiązeczki pamiątkowe - pasowanie przedszkolaka
Kwiaty na Dzień Nauczyciela
Obsluga fotograficzna pasowania i ślubowania
Kamizelki Odblaskowe
Kwiaty do sekretariatu
Knkurs "Mój Przyjaciel Miś" i "Choinka"
Choinka - szkoła
Kosze Bożonarodzeniowe
Cukierki na Mikołajki
Bal Karnawałowy
Materiały plastyczne i dekoracyjne
Konkurs Narracyjny
Konkurs Poprawnego Literowania
Konkurs Ekoludek
Zabawki do piaskownicy
Pielęgnacja ogrodu
Obsługa Imprez Szkolnych przez TSW
Opłaty bankowe
Woda
RAZEM

KWOTA
105,5
262,5
104,94
350
139,05
202,54
4279,09
1493,15
299,96
467,33
1750
1302,7
229,19
163,46
310,13
265,5
1116,48
2700
30,5
3425,89
18997,91

Sprawozdanie przygotowała Przewodnicząca Rady Rodziców
Magdalena Gałaszewska

