Warszawa, 2 października 2012 r.

Sprawozdanie z pracy Rady Szkoły
w roku szkolnym 2011/12

W roku szkolnym 2011/12 odbyło się 5 spotkań Rady Szkoły: 13 września, 22 listopada, 13
marca, 29 maja. Poza spotkaniami Rady odbyły się też spotkania robocze grupy Rodziców,
pracujących nad Analizą strategiczną szkoły oraz spotkania – prezentacja wyników ankiety,
przeprowadzonej wśród Rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum.
Tematy, podejmowane na spotkaniach Rady Szkoły:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprawy finansowe
Zagadnienia prawne
Analiza strategiczna szkoły (w kontekście rozwoju, zagrożeń, promocji)
Rekrutacja do szkoły podstawowej i gimnazjum
Organizacja Pikniku szkolnego i przeznaczenie dochodu
Podsumowanie szkolnych akcji charytatywnych
Akademia Rodzica
Inne sprawy bieżące
Ad. 1

Zagadnienia finansowe, omawiane na posiedzeniach Rady Szkoły to:
- budżet szkoły podstawowej i gimnazjum na nowy rok szkolny: Rada Szkoły zapoznała się z
projektem budżetu;
- wynik finansowy szkoły na koniec kwietnia 2011: prezentację przygotował i przedstawiła pan
Wojciech Przybylski; pan Przybylski zauważył, ze w znaczący sposób przekroczona została jedna
pozycja z planu budżetu: pula zniżek dyrektora (fundusz stypendialny) i sugerował ograniczenie tej
pozycji budżetowej w kolejnym roku.
- windykacja;
- planowane wydatki na remonty i wyposażenie szkół;
- podział darowizny na obowiązkowe wyjazdy szkolne (14 tys. podzielono pomiędzy dwie nasze
szkoły);
- grant unijny z programu Kapitał Ludzki, przeznaczony na zajęcia kompensacyjno wyrównawcze i
rozwijające dla dzieci z klas 1-3;
- wykorzystanie dochodu z Pikniku szkolnego.

Ad. 2
Zagadnienia prawne, poruszane na spotkaniach Rady Szkoły to:
- procedury windykacyjne, ich skuteczność i możliwości zapobiegania powstawaniu zaległości w
opłatach; te kwestie wyczerpująco omówiła Pani Sylwia Dziwulska, radca prawny szkół Przymierza
Rodzin na spotkaniu 22 listopada;
- zmiany w Umowie o usługę oświatową:




wprowadzenie odpłatności za lipiec i sierpień dla Rodziców uczniów przyjmowanych do klasy
pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, w zamian za to – Rodzice nie opłacają dwóch
ostatnich miesięcy nauki w szkole;
wprowadzenie obowiązku przedstawienia zlecenia stałego na opłatę czesnego w momencie
podpisania Umowy o usługę oświatową;

Propozycje zmian zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Szkoły, po akceptacji radcy
prawnego i Zarządu Stowarzyszenia – został wprowadzony nowy wzór Umowy, który obowiązuje
od roku szkolnego 2012/13.
- Rada Szkoły opracowała Regulamin funduszu pomocy stypendialnej, który będzie obowiązywał
od nowego roku szkolnego;
Ad. 3
Analiza strategiczna
Pan Jan Rączka zaproponował przygotowanie dokumentu Analiza strategiczna szkoły, który
służyłby planowaniu przyszłości szkół, zrozumieniu zagrożeń i mocnych stron szkoły. Utworzono
kilka zespołów roboczych, w których pracowali rodzice i nauczyciela z Rady Szkoły oraz rodzice,
którzy byli zainteresowani włączeniem się w pracę nad tym zadaniem. Efekty tej pracy to:











przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród rodziców szkoły podstawowej,
opracowanie wyników tej ankiety i prezentacja opracowania na posiedzeniu Rady szkoły
– wykonała pani Katarzyna Wierzbowska;
przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród rodziców gimnazjum, opracowanie
wyników tej ankiety i prezentacja na wrześniowym zebraniu rodziców – wykonały panie
Agnieszka Marczyńska i Anna Zborowska;
przygotowanie dokumentów: Analiza wewnętrzna Szkoły Podstawowej nr 2 PR i Analiza
wewnętrzna gimnazjum nr 2PR – wykonały B.Labińska, M.Zielińska, M.Leociak;
przygotowanie newslettera (czerwiec) i praca nad kolejnymi edycjami, w celu
poprawienia przepływu informacji pomiędzy rodzicami i szkołą;
dyskusja nad możliwościami wykorzystania metody Marii Montessori w klasach 4-6;
opracowanie planu działań, których celem będzie poprawa jakości nauczania języków
obcych w naszej szkole;
przystąpienie do prac nad przebudową strony internetowej szkoły;
wprowadzenie w naszych szkołach dziennika elektronicznego.

Ad. 4
Rekrutacja do szkoły podstawowej i gimnazjum
Członkowie rady szkoły byli na bieżąco informowani o terminach spotkań rekrutacyjnych,
procedurach, obowiązujących w szkole podstawowej i gimnazjum i postępach w procesie rekrutacji.
Dyskutowano o sześciolatkach w naszej szkole oraz o sytuacji dzieci, które jako sześciolatki były
uczniami pierwszych klas w szkołach państwowych, a jako siedmiolatki – znalazły się ponownie w
pierwszej klasie.
Ad.5
Na spotkaniach piknikowych rodzice planowali aktywności piknikowe, dzielili się obowiązkami.
Po rozliczeniu pikniku podjęto decyzję o podziale wypracowanych środków.
Ad. 6
Podsumowanie akcji charytatywnych
Zgodnie z misją naszej szkoły – działanie na rzecz innych, potrzebujących – jest jednym z ważniejszych
zadań wychowawczych szkoły. Na spotkaniach członkowie Rady szkoły otrzymywali informacje o
działaniach uczniów i nauczycieli, takich jak: zbiórka na rzecz Banku Żywności (w tym: pakowanie
produktów w magazynach organizacji), porządkowanie grobów pensjonariuszy domu opieki
społecznej, praca w sklepikach koleżeńskich (zysk – przeznaczony dla potrzebujących), Adopcja serca,
zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt.
Ad.7
Rada szkoły została poinformowana o inicjatywie Akademii Rodzica – cyklicznych spotkaniach, na
których będą omawiane ważne dla wychowania dzieci zagadnienia. Odbyły się dwa spotkania:
Dyslektyk czy leń? Oraz O metodzie Marii Montessori; spotkania prowadziły nauczycielki naszej
szkoły: p. Ola Kłoczewiak, p.Małgorzata Brzezińska, p. Monika Pawluczuk.
Z powodu małego zainteresowania – pomysł nie rozwinął się.
Ad. 8
Wśród innych, poruszanych tematów znalazły się:
- sprawa żywienia dzieci i wyboru firmy cateringowej;
- kwestia ankiet, przygotowanych przez Stowarzyszenie PR na temat nauczycieli (w naszej szkole nie
przeprowadzono tych ankiet, Rada Szkoły wystosowała do Zarządu PR list w tej sprawie);
- termin organizacji giełdy sprzętu narciarskiego;
- organizacja sportów zimowych i wyjazdu na Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych w Witowie.

Przygotowała Marzanna Rymsza-Leociak

