PODSUMOWANIE PRACY RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IZABELINIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
1. Rada Rodziców pracowała pod przewodnictwem sześcioosobowego Prezydium w
składzie: Justyna Karska- przewodnicząca, Patrycja Rowicka – skarbnik, Aleksandra
Gawryła – wiceprzewodnicząca sekretarz, Beata Sienkiewicz – wiceprzewodnicząca,
Sławomir Patoka - wiceprzewodniczący, Andrzej Wącior - wiceprzewodniczący.
2. Odbyło się 9 posiedzeń Rady Rodziców. Osiem posiedzeń odbyło się w trybie
planowym, jedno zostało zwołane w trybie pilnym (dotyczyło łączenia klas 4 i strajku
w oświacie).
3. Odbyły się 3 spotkania robocze Prezydium.
4. Opracowano i przyjęto plan budżetu, oddzielnie na poszczególne semestry. Skarbnik
na bieżąco wykonywała założenia budżetu i współpracowała z pracownikami
sekretariatu szkoły. Sprawozdanie finansowe stanowi odrębny dokument.
5. Rada podjęła 51 uchwał dotyczących funkcjonowania szkoły. Prezydium
podejmowało uchwały w trybie doraźnym dotyczące dofinansowania wycieczek dla
uczniów.
6. Jak co roku prowadzona była zbiórka funduszy, która polegała na zbiórce wpłat od
rodziców, wpłat z innych źródeł oraz zbiórce 1% podatku. W związku z trudnościami
w kontaktach z dotychczasową organizacją pożytku publicznego podjęto decyzję o
zmianie OPP na Stowarzyszenie Aktywna Szkoła, z pomocą którego przeprowadzono
zbiórkę. Wynik nansowy z 1% powinien by znany w listopadzie 2019. Przygotowano
plakat i ogłoszenie, które zamieszone zostało w Listach do Sąsiada.
7. Zachętą do wsparcia funduszu Rady był konkurs składek, który przewidywał dla
zwycięskich oddziałów kwoty do zagospodarowania. Wygrała ubiegłoroczna klasa
VIIe. Nagrody pieniężne przekazano na ręce wychowawców klas.
8. Cały rok trwała bieżąca wymiana informacji między Radą Rodziców, dyrekcją szkoły
oraz współpraca w kwestiach wynikających z przepisów prawa.
9. Prezydium reprezentowało rodziców podczas oficjalnych uroczystości szkolnych oraz
podczas spotkań z Dyrekcją i przedstawicielami Urzędu Gminy.
10. Rada przyjęła zmiany w swoim Regulaminie, dostosowując go do wygaszenia
gimnazjum oraz przyjęła jednolity wzór protokołu z wyborów rady oddziałowej.
11. Kolejny rok członkini Rady Daria Kuzniecow-Dudko była koordynatorem szkolnego
program “Szkoła bez przemocy”. W ramach wzmacniania kompetencji rodziców
odbyło się szkolenie dotyczące cyberprzemocy.
12. Rada pozytywnie zaopiniowała i wspierała przeprowadzenie akcji informacyjnej przez
Izabeliński Alarm Smogowy oraz grupę mieszkańców z inicjatywą “Nie strzelam w
Sylwestra”.
13. Po rekomendacji Rady odbyło się szkolenie dla rodziców uczniów klasy pierwszej
dotyczące problemów z integracją dzieci.

14. Na posiedzeniu Rady odbyło się spotkanie z dyrektor Anitą Fieducik, wicedyrektor
Barbarą Szummer oraz wicedyrektor Magdaleną Majdańską podczas którego
omówiono bieżące sprawy organizacyjne. Rodzice mieli okazję zada pytania
bezpośrednio dyrekcji szkoły.
15. W ramach współpracy z fundacją Civis Polonus w szkole odbyły się zajęcia z uczniami
przybliżające im potencjał działalności samorządu uczniowskiego. Odbyło się również
szkolenie dla rodziców o możliwościach wpierania samorządności uczniowskiej.
Owocem tych działań było sprawne przeprowadzenie projektu uczniowskiego
budżetu partycypacyjnego, również finansowanego przez Radę Rodziców.
16. Rada zdecydowała o przyznaniu specjalnych funduszy dla biblioteki szkolnej na zakup
audiobooków.
17. Rada zaproponowała zmiany w systemie oceniania uczniów. Propozycje zostały
uwzględnione przez radę pedagogiczną.
18. Wspieraliśmy rodziców zeszłorocznych klas trzecich w komunikacji z dyrekcją i
organem prowadzącym w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów, dołożyliśmy
wszelkich starań aby mogło odby się spotkanie dla wszystkich rodziców z tych klas
oraz aby system przydzielania do klas był jak najłatwiejszy dla dzieci.
19. Opracowano dokumenty niezbędne do sprawnego funkcjonowania Rady Rodziców w
kolejnym roku szkolnym.
20. Rada zajmowała się tematem zaopatrzenia automatów z żywnością w budynkach
szkolnych. Uzgodniono, skonsultowano z rodzicami listę preferowanych produktów i
przekazano usługodawcom.
21. Rada wypracowała wraz z nauczycielami rozwiązanie, dzięki któremu dzieci mogły
poprawi organizację i unikną noszenia niepotrzebnych podręczników i wiczeń .
Każdy wychowawca przekazał instrukcję w porozumieniu z nauczycielami
przedmiotów. Rekomendujemy zastosowanie tego systemu również w bieżącym roku
szkolnym.
22. Prezydium wzięło udział w spotkaniu z Organem Prowadzącym i Dyrekcją szkoły w
sprawie poprawy jakości i ekonomiki żywienia w gminnych placówkach oświatowych.
23. Rada wspierała rodziców informacyjnie podczas strajku. Wyraziliśmy także
podziękowania dla całego grona pedagogicznego w tym trudnym czasie i poparliśmy
wniosek o wypłacenie wynagrodzeń za czas strajku.
24. Rada zorganizowała sesje fotograficzne dwa razy w poprzednim roku szkolnym
dokonując każdorazowo wyboru wykonawcy, raz wspierając organizacyjnie szkołę.
25. Zaangażowani byliśmy także we współpracę z dyrekcją w ramach prac po diagnozie
przeprowadzonej w szkole w zeszłym roku. Zespół powołany do tego celu zajmował
się tematem podejścia do nauczania przedmiotów takich jak plastyka, muzyka i
technika, propozycją zmian w regulaminie oceniania oraz akcją informacyjną dla
rodziców odnośnie ograniczania dostępu dzieci do niebezpiecznych treści w sieci.
Ostatni temat Rada planowała kontynuowa w tym roku szkolnym.

26. Rada z uwagą opiniowała proponowane zajęcia dodatkowe w trakcie trwania
kadencji Rady.
27. Rada dofinansowała koncert Szanujmy się i wspierajmy, szkolny konkurs talentów
oraz bieg AliRun i szkolne imprezy okolicznościowe.
28. Dokonano wyboru firmy ubezpieczeniowej oraz zorganizowano proces
przystępowania rodziców do polisy grupowej.
29. Wspomogliśmy szkołę i rodziców poprzez wsparcie w uspójnieniu regulaminu opłat i
wydawania obiadów.
30. Rada na bieżąco prowadzi profil na fb gdzie dzielimy się inspiracjami.
31. Pomagamy sporządzi Regulamin Samorządu Uczniowskiego

