Sprawozdanie z pracy Rady szkoły w roku szkolnym 2016/17

W roku szkolnym 2016/17 odbyło się 5 spotkań: 27 września, 22 listopada, 31 stycznia, 21 marca i
9 maja.
W posiedzeniach Rady brali udział przedstawiciele Rodziców i Rady pedagogicznej oraz goście,
reprezentujący Stowarzyszenie Przymierze Rodzin: pani Manina Ossolińska i pan Marcin Gromnicki.
Na posiedzeniach Rady szkoły podejmowano następujące tematy:
1. Reforma oświaty i jej konsekwencje dla naszej szkoły, w tym np.:
- możliwość prowadzenie ośmioklasowej w dwóch lokalach, znajdujących się w dwóch
dzielnicach;
- finansowanie uczniów (tzw. dotacja oświatowa): czy Mokotów będzie finansował dzieci,
uczące się na Kabatach?
- sytuacja nauczycieli, którzy w większym niż dotychczas stopniu będą zaangażowani w pracę
w dwóch miejscach;
- obawa o utratę miejsc pracy dla kadry;
- obawa przed trudnościami organizacyjnymi (sale sportowe, obiady w filii na Kabatach), brak
miejsca do pracy w podziale na grupy;
- decyzje uczniów obecnych klas szóstych co do wyboru klasy 7 i niepewność liczebności
nowych klas 7;
- brak informacji na temat podstaw programowych, podręczników;
- obawa przed zaprzepaszczeniem osiągnięć wychowawczych, edukacyjnych wypracowanych
przez zespół gimnazjum, w tym – prac projektowych i autorskiego programu nauczania
muzyki.

2. Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2017/18
Już w zeszłym roku zgłosiło się znacznie mniej rodzin, niż w poprzednich latach, ale nie
odczuliśmy tego, ponieważ mogliśmy otworzyć tylko 2 małe klasy (ze względu na małe sale
lekcyjne). Jednak od września 2017 r. możemy otworzyć 2 klasy 18-osobowe. Na zabawę
zaprosiliśmy 34 dzieci, mniej, niż miejsc w klasach. Mamy też świadomość, że część rodzin
myśli też o innych szkołach i wycofa się od nas. po zakończeniu rekrutacji.
Zebrani dyskutowali o przyczynach takiego stanu rzeczy, za które uznane zostały min.
- niż demograficzny;
- cofnięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków;

- duża konkurencyjność szkół niepublicznych na Mokotowie;
- zmiana perspektywy finansowej dla rodziców: obecnie trzeba założyć finansowanie nauki w
szkole podstawowej przez 8 lat;
- przekonanie w środowisku, z którego rekrutują się nasi uczniowie o tym, że trudno się
dostać do SP 2 PR;
- niewystarczająca promocja szkoły,
- obawa rodziców o bezpieczeństwo dzieci, kiedy w przyszłości będą dojeżdżać do filii na
Kabatach.
Odbyła się dyskusja, w trakcie której pojawiły się pomysły:
- zorganizowania dwóch spotkań informacyjnych dla kandydatów w kolejnym roku szkolnym;
- zachęcanie rodziców, poszukujących dobrej szkoły dla swoich dzieci, w bezpośrednich
rozmowach (w kręgu znajomych);
- ulotki, plakaty, ogłoszenia;
- zamieszczanie w lokalnej prasie (bezpłatnej) artykułów o naszej szkole – w ciągu całego
roku;
Wszystkie te czynności wymagają zaangażowania tak nauczycieli, jak rodziców. Zdarza się, że
dyrektorzy przedszkoli czy zerówek nie wyrażają zgody na wieszanie plakatów czy spotkania
informacyjne.
Dobrym rozwiązaniem byłoby otworzenie zerówki, na którą jednak nie ma miejsca w
budynku przy Racławickiej 14.

3. Warunki lokalowe
Jak każdego roku od lat – pojawił się temat warunków lokalowych, w jakich pracujemy:
- drastycznie trudnych warunków pracy nauczycieli (w gimnazjum – lekcje języków na
korytarzach, w szkole podstawowej – w tzw. sali gimnastycznej, na stołówce: przez te
pomieszczenia zawsze ktoś przechodzi; w szkole pokój nauczycielski jest mały, ciemny,
podobnie sekretariat, w którym pracownicy spędzają wiele godzin dziennie);
- bardzo trudne warunki dla dzieci: małe, ciasne sale (szczególnie 4M), brak miejsca, w
którym można odpocząć w ciszy, niebezpieczne schody, ciasne szatnie itp.’
- wysokie koszty wynajmu obiektów sportowych i dojazdów. Mimo to szkoła podstawowa ma
ogromne sukcesy sportowe.
Temat budynku dla naszych szkół pojawia się od lat, niestety – nic się w tej sprawie nie
zmienia. To frustruje kadrę.

Pan Marcin Gromnicki przypomniał dotychczasowe działania Stowarzyszenia w sprawie
budynku dla naszej szkoły i zapewnił o kontynuowaniu tych działań.
Zdaniem zgromadzonych brak jednej siedziby nie tylko utrudnia wszystkim życie codzienne,
ale wpływa na rekrutację, a zatem – i na dalszy los szkoły, szczególnie teraz, gdy mamy
reformę.
Warunki lokalowe wpływają też na rentowność szkoły: w tej chwili mamy klasy 10, 14, 16
osobowe, a moglibyśmy mieć 18-20 uczniów (jak pozostałe szkoły PR), co znacząco
wpłynęłoby na finanse szkoły.

4. Finanse szkoły
Rok szkolny 2016/17 jest finansowo bardzo trudny – dzięki oszczędnościom z poprzednich lat
zachowujemy płynność finansową, ale konieczne są oszczędności. Konieczne było
zmniejszenie premii motywacyjnych o 100 zł na osobę, zmniejszenie odpisu na fundusz
socjalny i inne.
Sytuacja ta wynika między innymi z błędów w planowaniu. Dyrekcja poprosiła o pomoc w
planowaniu budżetu na nowy rok szkolny jednego z rodziców. Analiza bieżącego budżetu i
prognoza budżetu na rok szkolny 2017/18 pokazały, że konieczna będzie podwyżka o 100 zł
od 1 września 2017 r. Jest to tzw. podwyżka wynikowa, konieczna, aby zapewnić
funkcjonowanie szkoły na dotychczasowym poziomie. Zebranym przedstawiono arkusz,
pokazujący wykonanie bieżącego budżetu w poszczególnych miesiącach. Zebrani zadawali
pytania.
W trakcie dyskusji pojawił się temat pomocy, jaką świadczy szkoła na rzecz dzieci ze skromnie
sytuowanych rodzin – poprzez obniżanie czesnego. To stosunkowo duża liczba dzieci, jak na
naszą szkołę, a środki, pozyskiwane na ten cel (fundusz pomocy socjalnej), dzięki którym
refundujemy kwoty, o które jest obniżane czesne – bardzo trudno zdobyć. Od lat mamy tych
samych darczyńców: rodziny naszych uczniów. Środki pozyskiwane ze Stowarzyszenie PR,
także te z 1% podatku dochodowego, w całości są przeznaczane na utrzymanie sekretariatu
Dyrekcja szkoły prosiła Radę szkoły o zaopiniowanie tej podwyżki – opinia była pozytywna.
Na wniosek Dyrektora szkoły Zarząd Stowarzyszenia PR podjął uchwałę o podniesieniu
czesnego w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin od 1 września 2017 r. do 1100 zł, w
systemie 12 rat (Uchwała nr 5 z dnia 18 maja 2017 r.).

5. Piknik szkolny
P. Monika Gomółka i p. Barbara Labińska omówiły, na co wydane zostały pieniądze,
pozyskane z Pikniku 2015 r.
P. Aleksandra Kłoczewiak-Wielgosz omówiła piknik 2016 i jego wynik finansowy.

Dyskutowano w wykorzystaniu tych środków – nauczyciele postulowali zakupienie
projektorów multimedialnych. Zwyczajowo pieniądze te są też wykorzystywane na
dofinansowanie wycieczek dla dzieci.

6. Uczniowski Klub Sportowy
Omówiono możliwość założenia w szkole UKS, co umożliwiłoby starania o dofinansowanie z
grantów bogatego życia sportowego szkoły. Projekt statutu jest przygotowany.

7. Sprawy różne
Omawiano sprawę telefonów komórkowych na zielonej szkole i w czasie zajęć. W związku z
przypadkami przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów i mediów społecznościowych –
rodzice prosili o większa kontrolę i zakaz zabierania telefonów na zieloną szkołę.
Pani Manina Ossolińska z Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin mówiła o świetlicach
środowiskowych, prowadzonych przez Przymierze i zachęcała do wspierania tej działalności.
Pani Izabela Sawicka omówiła ankiety na temat języków obcych w naszej szkole,
przyprowadzone w czerwcu 2016.
Pani Małgorzata Dietl zaproponowała umieszczenie we wrześniowym biuletynie KIK artykułu
o szkole – w celach promocyjnych.
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