Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12
im. Powstańców Śląskich w Warszawie w roku szkolnym 2016/17
I. Skład prezydium, planowane działania i odbyte spotkania
W roku szkolnym 2016/17 działania Rada Rodziców prowadzone były przez
prezydium, w którego pracach uczestniczyły następujące osoby: przewodniczący –
p. Marek Kisilowski (kl. VI b); wiceprzewodniczący – p. Paweł Baltaza (kl. II a),
p. Jan Bartold (kl. II c), Sekretarz – p. Krzysztof Maryl (kl. II b), Skarbnik –
p. Zbigniew Bagiński (kl. VI a).
W ramach prowadzonych działań prezydium realizowało plan pracy Rady na rok
szkolny 2016/17, który zakładał w szczególności:
− opracowanie projektu procedury odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez
podmioty zewnętrzne;
− opracowanie projektu koncepcji pracy z patronem Szkoły (promowanie
różnorodności regionalnej i wiedzy nt. regionalizmu śląskiego);
− podjęcie działań inwestycyjnych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa
budynku i terenu Szkoły;
− wsparcie modernizacji szkolnej strony www;
− wsparcie dla szczepu harcerskiego „Rodło” z okazji jego 50-lecia;
− organizację konkursu składkowego w celu i promowania opłacania przez
Rodziców składek na fundusz Rady.
Przyjęto harmonogram posiedzeń, które odbywały się regularnie (w zasadzie
1 raz w miesiącu), niestety przy mocno zróżnicowanej frekwencji. Przedstawiciele
klas byli informowani o spotkaniach drogą mailową, otrzymywali również
z wyprzedzeniem materiały przewidziane do omówienia. Informacja o terminie
i agendzie spotkania była każdorazowo podawana do publicznej wiadomości.
W spotkaniach uczestniczyli również rodzice spoza grona przedstawicieli rad
oddziałowych, a także przedstawiciele podmiotów działających na terenie szkoły
(szczep „Rodło”, Fundacja Wspierania Rozwoju”).
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W

niektórych

spotkaniach

Rady

uczestniczyła

Dyrekcja,

przedstawiając

informacje nt. aktualnego stanu przygotowań Szkoły do wdrożenia reformy oświaty.
Ponadto przedstawiciele Rady kilkakrotnie w trakcie roku szkolnego spotykali się
z Dyrekcją w sprawach bieżących oraz podejmowali uzgodnione z nią działania,
odpowiadając na bieżące potrzeby Szkoły.
Odbyły się również odrębne spotkania z komendą szczepu harcerskiego „Rodło”,
działającego na terenie Szkoły. Zainicjowano także prace zespołów roboczych
ds. historii i tradycji szkoły oraz ds. języka francuskiego, złożonych z przedstawicieli
Rady oraz grona pedagogicznego.
Ponadto

przedstawiciele

Rady

na

zaproszenie

Dyrekcji

uczestniczyli

w jej spotkaniu z organem prowadzącym, przedstawiając postulaty społeczności
szkolnej odnośnie do zmian, wynikających z wdrażania reformy.
II. Działalność uchwało-, opinio- i projektodawcza
W trakcie roku szkolnego 2016/17 przyjęte zostały następujące uchwały:
− ws. udzielenia dofinansowania dla kl. VI A;
− ws. zasad udzielania dofinansowania dla oddziałów w największym stopniu
opłacających składki na Radę Rodziców;
− ws. realizacji II etapu montażu instalacji monitoringu wizyjnego na terenie szkoły
− wskazująca osoby upoważnione do dysponowania Funduszami Rady oraz
do składania dyspozycji na jej rachunku bankowym;
− ws. modernizacji szkolnej strony internetowej;
− ws. dofinansowania dla kl. I B;
− ws. przyjęcia Instrukcji prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej Rady.
Ponadto opracowano i przekazano Dyrekcji projekt procedury odbioru dzieci
ze świetlicy szkolnej przez przedstawicieli podmiotów zewnętrznych, prowadzących
działalność na terenie Szkoły lub w jej sąsiedztwie. Przygotowano również pismo
do organu prowadzącego, przedstawiające postulaty i potrzeby społeczności
szkolnej w związku z wdrażaniem reformy systemu edukacji.
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W ramach zainicjowanych prac zespołów roboczych dokonano wstępnej wymiany
poglądów nt. potencjalnych działań, którymi Rada może wesprzeć nauczanie języka
francuskiego oraz jego promowanie w społeczności szkolnej. Opracowano również
zarys koncepcji pracy z Patronem Szkoły, który będzie rozwijany w nowym roku
szkolnym.
Zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami

prawa,

Rada

wydawała

opinie

nt. niektórych szkolnych dokumentów i regulacji wewnętrznych. Ponadto na prośbę
Dyrekcji

przedstawiono

opinię

nt.

wprowadzenia

w

szkole

dokumentacji

elektronicznej (tzw. e-dziennika) jako jedynej obowiązującej formy prowadzenia
dokumentacji. Propozycję zaopiniowano pozytywnie, wskazując na potrzebę
podjęcia stosownych działań przygotowawczych.
III. Działania inwestycyjne i organizacyjne
Przeprowadzono

drugi

etap

montażu

instalacji

monitoringu

wizyjnego

w budynku Szkoły. Zamontowano 13 nowych kamer, a jedną z już zainstalowanych
w szkolnej szatni wymieniono na tzw. kamerę kopułkową o szerszym polu
widzenia, eliminując istniejące „martwe pole”. Realizacja inwestycji przyczyniła się
do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu, a także do wyjaśnienia kilku
sytuacji wychowawczych z udziałem uczniów. Za kontakty z wykonawcą instalacji
odpowiadał p. Paweł Baltaza.
Rada wraz z Dyrekcją monitorowała przygotowania i przebieg prowadzonego
przez ZTP remontu jezdni i chodnika przy ul. Jazdów w pobliżu terenu Szkoły
(postulat zgłoszony władzom miasta przez jednego z rodziców – p. Barbarę
Gołębiewską), przyjmując z satysfakcją w szczególności montaż dodatkowych
stojaków rowerowych (w kontekście uczestnictwa Szkoły w konkursie „Rowerowy
maj”) oraz podniesienie poziomu chodnika, prowadzące do zniwelowania
niebezpiecznego stopnia przy furtce wejściowej na teren Szkoły.
Przedstawiciel Rady, p. Paweł Baltaza, wspomagał Szkołę również w kontaktach
z wykonawcą

prac

remontowych

(montaż

nowych

drzwi

wejściowych

do pomieszczeń), przeprowadzonych w okresie wakacyjnym, przyczyniając się do
wynegocjowania korzystnych dla Szkoły warunków.
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Rada, kierując się względami bezpieczeństwa dzieci, doprowadziła do zawarcia
oficjalnej umowy z wykonawcą przewozów uczniów klas drugich na zajęcia
basenowe.

Na

potrzeby

umowy

opracowano

harmonogram

przewozów.

Za kontakty z wykonawcą odpowiadał p. Jan Bartold.
Przeprowadzony został konkurs składkowy, za przeprowadzenie którego
odpowiadał p. Z. Bagiński. W ramach konkursu dofinansowanie uzyskały trzy klasy
w największym stopniu opłacające składki (kl. II B, II D i II C). Ponadto na podstawie
odrębnej uchwały dofinansowanie w niższej kwocie uzyskała kl. I B, która wpłaciła
wysoką kwotę, lecz nie zdołała spełnić innych wymogów konkursowych.
Niezależnie od prowadzenia konkursu składkowego, podejmowano działania
promujące opłacanie składek, przypominając rodzicom kilkakrotnie o tym moralnym
obowiązku. W celu zapewnienia możliwości opłacania składek w gotówce, przed
zebraniami rodziców prowadzone były dyżury przedstawicieli Rady w hallu
szkolnym. Należy podkreślić, że rok szkolny 2016/17 był kolejnym rokiem wzrostu
wpływów z tytułu składek, które zostały opłacone za niemal 60% uczniów Szkoły.
W kontekście sytuacji wychowawczej w jednej z klas zaproponowano powołanie
przez Radę zespołu mediacyjnego, do którego rodzice mogliby (dobrowolnie
i nieobowiązkowo) zgłaszać się w celu przedyskutowania (w warunkach całkowitej
dyskrecji i poufności) potencjalnych rozwiązań dostrzeganych przez siebie sytuacji
problemowych. Do zdefiniowania pozostają zasady działania takiego zespołu
(z poszanowaniem kompetencji pracowników i organów właściwych w zakresie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej).
Kontakty ze szczepem „Rodło” z ramienia Rady prowadził p. Krzysztof Maryl.
Przeprowadzone zostały następujące działania:
− Sfinansowano wymianę ram wystawienniczych, służących do eksponowania
wystawy harcerskiej na szkolnym korytarzu na nowoczesne ramy zatrzaskowe;
− Zapewniono umieszczenie dodatkowej ekspozycji harcerskiej w hallu wejściowym
szkoły (w celu zapewnienia rodzicom dostępu do informacji o ich działalności), w
tym renowację i uzupełnienie drewnianych tabliczek, stanowiących jej istotny
element;
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− Pokryto koszty materiałów niezbędnych do remontu harcerskich pomieszczeń
magazynowych, zlokalizowanych w podziemiu szkoły (prace remontowe
wykonali

sami

harcerze),

spowodowano

również

wymianę

instalacji

oświetleniowej w tych pomieszczeniach i przygotowano wymianę drzwi
wejściowych;
− Przyjęto ustalenia nt. potencjalnych działań zmierzających do upowszechnienia
wśród społeczności szkolnej wiedzy nt. dokonań pp. Radkowskich – założycieli
i wieloletnich, zasłużonych instruktorów szczepu „Rodło”.
Ponadto na wniosek Rady wymieniona została na nową tablica urzędowa
(czerwono-biała) przy wejściu do budynku Szkoły.
IV. Działania informacyjne
Społeczność szkolna była informowana na bieżąco o prowadzonych przez Radę
działaniach za pośrednictwem szkolnej strony www oraz tablicy w hallu szkolnym.
Sekretarz Rady regularnie zamieszczał w obu tych lokalizacjach dokumenty
i komunikaty,

a

także

skróty

informacji

z

posiedzeń

Rady.

Jednocześnie

przedstawiciele poszczególnych klas w Radzie otrzymywali często wiele informacji
drogą mailową, niejednokrotnie z prośbą o ich dalszą dystrybucję wśród rodziców.
Niestety, nie wszyscy i nie zawsze wywiązywali się z tego zadania.
Rada podjęła działania zmierzające do rewitalizacji szkolnej strony internetowej.
W tym celu p. Jan Bartold społecznie przygotował projekt nowej strony,
co wymagało poświęcenia ponad stu godzin pracy programistycznej oraz licznych
uzgodnień z Dyrekcją i szkolnym administratorem sieci. Z początkiem roku
szkolnego 2017/18 nowa strona www została umieszczona w Internecie.
W związku z kontrowersjami, powstałymi wśród rodziców na tle wyboru
drugiego języka obcego do nauki w kl. VII i VIII, przedstawiciele Rady starali się
zapewniać rzetelną informację o planowanych zmianach, dążąc do opanowania
nadmiernych i nieuzasadnionych emocji niektórych rodziców, a także - działając
na prośbę Dyrekcji - uczestniczyli w przygotowaniu i przeprowadzeniu powtórnych
konsultacji w tej sprawie.
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V. Podsumowanie
Do

szczególnych

osiągnięć

Rady

w

trakcie

kadencji

należy

zaliczyć

w szczególności wsparcie Szkoły w przygotowaniach do wdrożenia reformy
systemu oświaty, przeprowadzenie 2. etapu montażu instalacji monitoringu
wizyjnego, organizację konkursu składkowego, jak również zainicjowanie prac
zespołów roboczych.
Wśród niedociągnięć należy wskazać w szczególności niepełne i nierównomierne
zaangażowanie przedstawicieli poszczególnych oddziałów w prace Rady (niekiedy
rekompensowane nie zawsze konstruktywną aktywnością mailową i „kuluarową”),
skutkujące niezrealizowaniem części planowanych zamierzeń.

Przewodniczący Rady Rodziców
/-/
Marek Kisilowski
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