
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW SP nr 357

W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Prezydium Rady Rodziców (PRR) ustaliło jako priorytetowe następujące działania:

• wsparcie dla uczniów Szkoły i Przedszkola,

• wypracowanie dobrej komunikacji z Dyrekcją Szkoły oraz Rodzicami,

• transparentność wydatków (wydatkowanie Funduszu RR zgodnie z zapisami Regulaminu RR
SP 357, dostęp do konta bankowego dla wszystkich członków PRR, dwustopniowa autoryzacja
przelewów, kontrola Komisji Rewizyjnej po zakończeniu każdego półrocza).

Wykaz prac podjętych przez RR w I semestrze roku szkolnego 2016/2017:

I. Działalność edukacyjna i wspieranie aktywności uczniów

1. Filharmonia  Narodowa w  szkole  –  RR  organizatorem  i  fundatorem  cyklu  koncertów  dla
uczniów  szkoły  i  zerówek.  RR  opracowała  także  propozycję  harmonogramu  uczestnictwa
poszczególnych klas w koncertach.

2. Organizacja teatrzyków dla przedszkola. Pierwszy spektakl pt. „Jakiż to Święty rozdaje 
prezenty” odbył się 22.12.2016 r. Kolejny spektakl planowany jest w lutym 2017.

3. Wsparcie  aktywności  uczniów  poprzez  sfinansowanie  nagród  w  konkursach szkolnych
i przedszkolnych (na 12 konkursów zgłoszonych przez Dyrekcję na okres wrzesień–styczeń, na
łączną kwotę 2250 PLN, do RR wpłynęły wnioski na dofinansowane 5 konkursów szkolnych na
kwotę 958,41 PLN. Należy zaznaczyć, że przed ustaleniem harmonogramu RR dofinansowała
konkurs „Odyseja Umysłu” kwotą 575 PLN, poza tym RR dofinansowała nagrodę dla uczennicy
biorącej  udział  w konkursie  Empik).  Łączna  kwota rzeczywistego dofinansowania  na  dzień
6.02.2017:  szkoła:  1651,41  PLN,  przedszkole  411,95  PLN  –  3  konkursy.  Łączna  wartość
dofinansowania – 2063,36 zł.

4. Zakup rocznej prenumeraty  czasopism do biblioteki szkolnej  (Świerszczyk,  Kumpel,  Wiktor
Junior).

II. Współorganizacja i dofinansowanie uroczystości oraz imprez szkolnych

1. Koordynacja prac związanych z wykonaniem  sztandaru oraz udziałem rodziców i opiekunów
w uroczystości  nadania  sztandaru.  Spotkanie  z  burmistrzem  Dzielnicy  Bemowo,  Michałem
Grodzkim i Dyrekcją SP 357 – 18.10.2016 – prośba o akt nadania sztandaru szkole.

2. Wsparcie uroczystości pasowania przedszkolaków i pierwszaków (zakup biretów, medali oraz
dyplomów za kwotę 1029,14 zł). Żółte słoneczne birety jako praktyka na kolejne lata, wzory
własnych dyplomów pasowania na ucznia i pasowania na przedszkolaka.
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3. Współorganizacja  Kiermaszu Świątecznego.  Zaangażowanie rodziców do obsługi stoisk oraz
dofinansowanie materiałów, z których zostały wykonane prace na Kiermasz. Cel charytatywny:
paczki świąteczne dla potrzebujących dzieci z naszej szkoły.

4. Wsparcie organizacji  Balu Karnawałowego – RR rozpoczęła poszukiwania firmy prowadzącej
bal karnawałowy dla uczniów szkoły – działania wstrzymane po decyzji Rady Pedagogicznej.
RR dofinansowuje Bal Karnawałowy – łączna planowana kwota 2350 PLN przeznaczona na
zakup dekoracji oraz nagród dla dzieci biorących udział w konkursach podczas Balu (szkoła) i
dla wszystkich dzieci (przedszkole).

5. Zakup cukierków z okazji Mikołajek.

6. Współpraca  z  firmami  fotograficznymi  (reportaż  i  sesja  fotograficzna  dla  uczniów  klas
pierwszych z okazji  pasowania na ucznia, reportaż z nadania sztandaru, sesja fotograficzna
przedszkolaków oraz umówienie sesji zdjęciowej z Balu Karnawałowego).

III. Działalność socjalna

1. Rozpatrywanie  wniosków  o  dofinansowanie  socjalne (cztery  złożone  i  cztery  pozytywnie
rozpatrzone wnioski, łączna kwota 316 zł).

2. Przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących dzieci z naszej szkoły (dziesięć paczek,
łączny koszt – 2000 zł).

IV. Działania  związane  z  doposażeniem  szkoły  oraz  poprawą  infrastruktury  w  szkole  i  jej
otoczeniu

1. Dokonanie, na podstawie przeprowadzonych konsultacji  z nauczycielami,  zakupów pomocy
edukacyjnych  dla  szkoły  i  dla  przedszkola  z  pozyskanych  w  ubiegłorocznej  kampanii  1%
środków  (łącznie  9000  zł  –  dla  szkoły  6300  zł,  dla  przedszkola  2700 zł).   Prace  w  toku,
planowane zakończenie zakupów do dnia 26 lutego 2017.

2. Organizacja zbiórki zabawek dla przedszkola w listopadzie 2016.

3. Spotkanie z burmistrzem Dzielnicy Bemowo, Michałem Grodzkim – 18.10.2016 – następnie
złożenie  na  piśmie  prośby  do  Dzielnicy  o  budowę  placów  zabaw  w  okolicy  szkoły  oraz
dofinansowanie zadaszenia przedszkolnego placu zabaw. 

4. Opracowanie  projektów do Budżetu Partycypacyjnego – doświetlenie przejść dla pieszych
przy  ul.  Żołnierzy  Wyklętych  oraz  współpraca  ze  Słonecznym  Zespołem  przy  zgłaszaniu
projektu  dotyczącego  zmiana  organizacji  parkingu  przy  szkole,  a  także  projektu  treningu
słuchowego metodą Tomatisa.

5. Wysłanie pisma do Zarządu Dróg Miejskich z prośbą o doświetlenie przyszkolnych przejść dla
pieszych przy ul. Żołnierzy Wyklętych. Rada Rodziców otrzymała w odpowiedzi informację, że
zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a w drugiej połowie roku, w miarę dostępności
środków finansowych – realizacja tychże projektów.
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6. Przedłużenie współpracy z Instytutem Inicjatyw Pozarządowych przy zbiórce 1% podatku dla
naszej szkoły w 2017.

V. Przygotowanie  regulaminów,  opinii  i  innych  dokumentów  dotyczących  działalności
Szkoły

1. Współtworzenie Regulaminu zajęć dodatkowych.

2. Współtworzenie koncepcji pracy Słonecznej Szkoły.

3. Udział przedstawicieli rodziców w Komisji Żywieniowej i w tworzeniu Regulaminu działania
stołówki szkolnej (wsparcie doradcze). 

4. Uchwalenie  regulaminu  przyznawania  świadczeń  socjalnych  –  kontynuacja  pracy  PRR
działającego w 2016/2017.

5. Analiza możliwości rozdzielenia Rady Rodziców na szkolną i przedszkolną.

6. Konsultacje  w  oddziałach  dotyczące  rozszerzenia  ograniczenia  korzystania  z  urządzeń
elektronicznych w szkole (pozytywna opinia rozwiązania zaproponowanego przez Dyrekcję
szkoły).

7. Pozytywne zaopiniowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego SP 357 na rok 2016/17.

8. Pozytywne zaopiniowanie działalności ZHP w szkole.

9. Pozytywne zaopiniowanie budżetu szkoły na 2017 r.

VI. Działania bieżące i o charakterze administracyjnym

1. Bieżąca obsługa poczty elektronicznej Rady Rodziców. 

2. Aktualizowanie  informacji  dotyczących działalności  RR na stronie  www szkoły  w zakładce
„Rada Rodziców”.

3. Prowadzenie strony RR na Facebooku, uruchomionej w grudniu 2016.

4. Spotkania z Dyrekcją Szkoły – 3  (w tym 2 protokołowane 22.09, 18.11.2016 oraz 1.12.2016).

5. Zebrania PRR –  2 (protokół 11.10.2016 i  6.12.2016).

6. Zebrania Członków RR – 14.09.2016, 25.10.2016, 8.12.2016, 12.01.2017.

7. Uruchomienie konta „Szkolnej Rady Rodziców” w Librusie.

8. Uczestnictwo  Przewodniczącej  RR  w  spotkaniu  z  Mazowieckim  Kuratorium  Oświaty
w sprawie reformy systemu oświaty 13.12.2016 r.
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9. Uczestnictwo  Wiceprzewodniczącej  RR  w  posiedzeniu  Komisji  Edukacji  Rady  Dzielnicy
Bemowo w dn. 14.12.2016.

10. Koordynacja spraw związanych z ubezpieczeniem NNW w NAU.

11. Po akceptacji  Dyrekcji  rozwiązanie  umowy na dostawę wody z  firmą Eden,  zapewnienie
dostaw wody butelkowanej do gabinetu pielęgniarki.

12.  Koordynacja w zakresie odpowiedzi  na prośby, zapytania i  interwencje rodziców, w tym
m.in.:
 uruchomienie alarmu przeciwpożarowego,
 zorganizowanie dodatkowych dyżurów świetlicy podczas zajęć „Szkoły dla rodziców”,
 zwrócenie  się  do  Rady  Świetlicy  i  do  Pani  Kierownik  Świetlicy,  Jolanty  Lisowskiej

o przedstawienie raportu wydatków z pieniędzy pozyskiwanych ze składek rodziców
na świetlicę – na wyraźną prośbę Rodziców,

 pismo do Dyrekcji Szkoły w sprawie sklepiku szkolnego – brak konsultacji z rodzicami
otwarcia sklepiku oraz jego asortymentu. 

13.  Konsultacja  merytoryczna  z  Instytutem Inicjatyw Pozarządowych  w kwestii   możliwości
stworzenia oddzielnej przedszkolnej rady rodziców (ze względu na zapisy statutowe szkoły
nie  ma  takiej  możliwości  –  w  związku  tym  rozdzielono  budżety  RR  na  szkolny
i przedszkolny.); braku konieczności zgłoszenia bazy danych adresów rodziców w poczcie RR
do GIODO; umowy darowizny na RR.

VII. Działania do zrealizowania w drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017

1. Wyprzedaż garażowa.

2. Współorganizacja Sportowego Pikniku Rodzinnego SP 357.

3. Zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego.

4. Zakup nagród książkowych i dyplomów dla uczniów kl. 0.

5. Zadaszenie placu zabaw.

6. Zakup cukierków na Dzień Dziecka.

7. Złożenie projektów do budżetu partycypacyjnego (patrz punkt IV.4)

8. Dalsze prowadzenie kampanii 1%.

9. Dalsze monitorowanie jakości żywienia w szkole, w tym oferty sklepiku szkolnego.

10. Zakup zabawek dla Przedszkola.

11. Kontynuacja działań prowadzonych w I półroczu: pomoc socjalna, finansowanie nagród w
konkursach,  koncerty  Filharmonii  Narodowej,  teatrzyki  dla  przedszkola  oraz  działań
bieżących.
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