
Warszawa, 12 września 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82

za rok szkolny 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 Rada Rodziców Szkoły spotkała  się  na 9 posiedzeniach,  podczas 
których zajmowała się następującymi sprawami:

1. Rada Rodziców brała udział w działaniach mających na celu przejęcie przez Szkołę pozostałych 
pomieszczeń w nowej części szkoły a użytkowanych przez BCK. Przedstawiciele Zarządu RR brali 
udział w spotkaniach w Urzędzie Dzielnicy, przygotowywali pisma na potrzeby tych działań i na 
bieżąco  monitorowali  rozwój  sytuacji.  Udało  się  odzyskać  m.in.  pomieszczenie  zajmowane 
dotychczas przez Modelarnię BCK i kilka sal po administracji BCK, które zostały właczone do 
użytkowania przez Szkołę od dn. 1 września br.

2. Przekazano opinie Pani dyrektor w sprawach:
1) wykaz dni wolnych od zajęć edukacyjnych – pozytywna;
2) lista zajęć dodatkowych - zaakceptowano z uwagami;
3) opinia o nauczycielach stażystach: p. Małgorzata Muciek i Marlena Piątkowska - opinia 

pozytywna;
4) budżetu na rok szkolny 2015/2016 – pozytywna;
5) instalacji automatów z żywnością i napojami na terenie szkoły – negatywna;
6) wprowadzenia obowiązku noszenia ochraniaczy na terenie szkoły – negatywna;
7) przeprowadzenia  zbiórki  pieniężnej  na  terenie  szkoły  na  wykonanie  pamiątkowego 

napisu związanego z patronem szkoły – pozytywna;
8) organizacji balu karnawałowego – pozytywna;
9) przedstawiono opinię o pracy nauczyciela Magdaleny Orzoł;
10) zaopiniowano pozytywnie  zestaw podręczników i  materiałów ćwiczeniowych  na  rok 

szkolny 2016/2017.

3. Rada Rodziców zwracała się do Dyrekcji szkoły z wnioskami:
1) wybór korzystniejszego ubezpieczenia dzieci,
2) zmianę firmy robiącej zdjęcia dzieciom,
3) konieczność poprawienia jakości i ilości zajęć sportowych dostępnych dla uczniów.

4. Rada Rodziców sfinansowała zakupienie specjalistycznego sprzętu oświetleniowego na potrzeby 
balu karnawałowego i innych przyszłych imprez szkolnych.

5.  Dyrektor  Szkoły  na  wniosek  Rady  Rodziców  wprowadziła  zakaz  korzystania  z  telefonów 
komórkowych i tabletów na terenie szkoły,  z wyjątkiem sytuacji konieczności kontaktu dziecka 
z rodzicami.

6.  Rada  Rodziców  po  kilku  po  próbach  porozumienia  się  z  ajentem  stołówki  szkolnej 
zarekomendowała  Dyrekcji  Szkoły  przeprowadzenie  postępowania  konkursowego  celem 
wyłonienia  nowej  firmy obsługującej  stołówkę.  W czerwcu  2016  roku  został  przeprowadzony 
Konkurs, w komisji konkursowej brało udział 3 przedstawicieli RR i wybrano na nowego ajenta 
firmę Szwajcarka Marcin Sikorski.



7. Rada Rodziców złożyła wniosek o zmianę sposobu rekrutacji na zajęcia dodatkowe - zmiana 
będzie dotyczyła roku szkolnego 2016/2017 - celem równania szans w dostępie do tych zajęć dla 
wszystkich uczniów.

8.  Na  wniosek  Rady Rodziców jej  przedstawiciele  zostaną  włączeni  w przygotowanie  planów 
wychowawczego i planu profilaktyki w roku szkolnym 2016/2017 w celu uwzględnienia w nich 
zagadnień ważnych z punktu widzenia rodziców.

9. Przedstawiciele Rady Rodziców wzięli udział w spotkaniach z inspektorami przeprowadzającymi 
ewaluację w szkole.

10. Rada Rodziców wykonała budżet na rok 2016/2017 w kwocie  41.384,13 złotych. Szczegóły 
wydatków znajdują się w sprawozdaniu finansowym.

Sporządziła 
Joanna Jakubowska
Sekretarz Rady Rodziców Szkoły

Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie na zebraniu Rady Rodziców 15 września 2016 r.


