Sprawozdanie z działalności Rady szkoły
w roku szkolnym 2015/16

W roku szkolnym 2015/16 przedstawiciele Rady szkoły spotkali się 5 razy: 29 września, 24
listopada, 26 stycznia, 19 kwietnia i 10 maja.
Na spotkaniach Rady szkoły omawiano następujące zagadnienia:
1. Sprawy finansowe
 Wykonanie budżetu oraz prognoza budżetu na rok szkolny 2016/17 (na spotkaniu 10
maja). Dyrekcja szkoły poinformowała o wniosku do zarządu Stowarzyszenia
Przymierze Rodzin o podwyżkę czesnego w naszej szkole podstawowej i gimnazjum
do 1000 zł miesięcznie (posiedzenie 10 maja).
 Podział środków wypracowanych na Pikniku szkolnym oraz omówienie wykorzystania
środków z ubiegłego roku;
 Struktura wydatków szkolnych: koszty wynajmu sal gimnastycznych, autokarów,
czynsz miesięczny.
 Liczebność klas a koszty utrzymania klas, liczących 10, 12 czy 14 uczniów.
2. Bieżąca działalność szkół
 Sprawa budynku dla naszych szkół. Przedstawiciele rady pedagogicznej zdecydowali o
napisaniu listu do Zarządu Stowarzyszenia PR, przypominającego o naszej niezwykle
trudnej sytuacji lokalowej i wzywającego do bardzo intensywnych starań o
znalezienie siedziby dla szkół nr 2 (list stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
 Możliwość utworzenia „zerówki” w naszej szkole.
 Organizacja zajęć sportowych w szkole: konflikty terminów imprez szkolnych i
sportowych organizowanych w ramach WOM, komunikacja między nauczycielami
wych. fizycznego i pozostałą kadrą, terminy dodatkowych, nieobjętych planem pracy
wyjazdów sportowych, osiągnięcia sportowe uczniów i zaangażowanie nauczycieli,
organizujących zajęcia łyżwiarskie i narciarskie.
 Rekrutacja do szkoły podstawowej i gimnazjum; w związku z wycofaniem obowiązku
szkolnego dla sześciolatków pojawiły się obawy dotyczące liczebności klas pierwszych
( w 1T p. Barbary Mortas i p. Piotra Pawińskiego dysponujemy 16 miejscami, w 1M p.
Magdy Lipińskiej i p. Marty Kocyan 15 miejscami).
 Bezpieczeństwo w okolicach budynku szkoły w czasie porannego szczytu
komunikacyjnego (w tym – kwestia podjeżdżania pod furtkę szkoły, także w
godzinach popołudniowych, kiedy dzieci przechodzą między boiskiem i szkołą w
czasie odrabianek).
 Możliwość korzystania z oferty AISEC.
 Grant w ramach programu Ersamus.
 Wizyta nauczycieli z Finlandii w październiku 2015 r. i możliwości kontynuowania tej
współpracy.
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – aplikacje naszych szkół.





Plan wyjazdów uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz planowane koszty tych
wyjazdów;
Ewaluacja zewnętrzna, przeprowadzona przez wizytatorki z Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty.
Informacja o dotacji celowej na zakup podręczników na rok szkolny 2016/17.

3. W spotkaniach Rady szkoły, poza Rodzicami – przedstawicielami poszczególnych klas oraz
Nauczycielami, uczestniczył Przedstawiciel Stowarzyszenia Przymierze Rodzin pan Marcin
Gromnicki.
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