Posiedzenie Rady
Rodziców - tryb zdalny robocze
Czwartek 13.01.2022

─
Dnia 13.01.2022 odbyło się nieformalne posiedzenie Rady
Rodziców w trybie zdalnym, miało ono charakter roboczy.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca RR - Aleksandra
Cybula poddała głosowaniu formę tego spotkania. Zebrane
kworum jednomyślnie zadecydowało o przejściu w tryb
nieoficjalny, na podstawie spotkania zostanie sporządzona,
krótka notatka że spotkania.

Przebieg spotkania
Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej
Przewodnicząca Rady Rodziców odbyła rozmowę z Pracownikami Świetlicy i Dyrekcją szkoły,
w sprawie braku identyfikacji przez pracowników świetlicy osób odbierających uczniów. Pani
Dyrektor uznała sytuację za niedopuszczalną i obiecała, że dołoży wszelkich starań, by zasady
odbioru dzieci się zmieniły. Obecnie rodzice nie zgłaszają problemów

Świąteczne przesyłki dla emerytowanych nauczycieli
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W okresie przedświątecznym z inicjatywy Rady Rodziców zostały przygotowane paczki
z prezentami dla emerytowanych nauczycieli. Zawierały one pierniczki i kartki świąteczne
ozdobione przez dzieci oraz zestawy herbat i długopisów. Łącznie 6 sztuk paczek zostało
wysłanych pod wskazane adresy.

1% podatku na Radę Rodziców
Rada Rodziców stała się beneficjentem akcji 1% podatku. Wszyscy chętni mogą przekazać swój
podatek na Radę Rodziców. Wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać następujące dane:

KRS: 0000245554 cel szczegółowy: SP 385 WARSZAWA

Spotkanie z Samorządem Uczniowskim
W grudniu odbyło się spotkanie, w którym oprócz przedstawicieli Rady Rodziców oraz Samorządu
Uczniowskiego wzięli udział opiekunowie Samorządu oraz Dyrekcja szkoły. Uczniowie
opowiedzieli o dotychczasowych swoich inicjatywach, takich jak: akcja „Ciekawostki z wąsem”,
przygotowanie filmu świątecznego, przeprowadzenie ankiet na temat wizerunku szkoły oraz strefy
ciszy. Obecnie trwa konkurs „Mam talent”.
Samorząd uczniowski ma wiele pomysłów i planów, niektóre z nich będą wymagały wsparcia
rodziców:
●
●
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organizacja pożegnania maturzystów
Bal Majówkowy (z uwagi na brak możliwości organizacji wspólnego balu karnawałowego
w pandemii). Planowane jest zorganizowanie balu na wiosnę, na świeżym powietrzu przy
okazji tego wydarzenia dzieci myślały o organizacji kiermaszu, pikniku.
Święto Wiosny, konkurs piosenki obcojęzycznej.
Dzień Muzyki, w ramach którego dzieci będą przygotowywać wspólne nagranie - możliwość
przyniesienia swoich instrumentów.
Dzień Zmieszany – dzień na odwrót - gdzie dzieci większość czasu spędziłyby na boisku,
a mniej czasu na normalnych lekcjach w szkole. Taka jednodniowa "zamiana miejsc" z czasem
na wspólne aktywności sportowe.
Pogawędki o przedmiotach – organizowane przez uczniów starszych klas dla młodszych dzieci
w celu przybliżenia im, czego w niedalekiej przyszłości będą się uczyły. Dodatkowo mogłyby
być przekazywane informacje praktyczne – np. lokalizacja pracowni przedmiotowych.
Duży dla Małego, Mały dla Dużego – wzajemne przygotowywanie niespodzianek przez dzieci
ze starszych i młodszych klas.
Kącik czytelniczy na łamach „Niecodziennika”, w ramach którego będą promowane
wartościowe książki.
Wsparcie Samorządu Uczniowskiego w promocji Budżetu Uczniowskiego.
Inne pomysły to Dzień Pizzy, Dzień Piżamy, Bilet Urodzinowy (pierwszeństwo w kolejce
do stołówki w dniu urodzin lub imienin) oraz półka bookcrossingowa (wymiana książek).
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Dystrybutor z napojami i przekąskami
Po feriach zimowych zostanie zainstalowany w szkole dystrybutor ze zdrowymi przekąskami
i napojami. Rada Rodziców wspólnie wybrała wstępną zawartość dystrybutora, kierując się przede
wszystkim względami zdrowotnymi. W dystrybutorze będzie woda gazowana i niegazowana,
wafelki ryżowe i herbatniki. Asortyment będzie uzupełniany oraz zmieniany w zależności
od potrzeb.

Owoce i warzywa w szkole
Od nowego semestru Rada Rodziców chciałaby by dzieci miały możliwość korzystania z akcji:
"warzywa, owoce i mleko w szkole". Jeśli szkole uda się podpisać umowę z dostawcą na drugi
semestr, dzieci otrzymają deklaracje, które rodzice będą musieli podpisać i zwrócić do szkoły.

Liczenie kroków dla WOŚP
Przedstawiciele Rady Rodziców zgłosili chęć przystąpienia jako szkoła do programu fundacji
Pho3nix-kids, która za zebrane w aplikacji kroki (aktywność ruchową dzieci i rodziców) przekaże
środki na rzecz Orkiestry - każdy aktywny uczeń to kolejne pieniądze. O akcji zostanie
poinformowany koordynator sztabu szkolnego.

Problemy bieżące
Do przedstawicieli RR docierają sygnały, że z różnorakich powodów część uczniów ma problem
ze skorzystaniem z toalet szkolnych. Ustalono, że należy działać dwutorowo – z jednej strony
szkoła powinna wzmożyć kontrolę tego obszaru, z drugiej strony Rada Rodziców chciałaby
wspomóc uczniów i szkołę przygotowując akcję promowania dobrych zachowań, w tym celu
zostałyby opracowane plakaty w humorystyczny sposób przedstawiające problem i sygnalizujące
dzieciom potrzebę korekty zachowań. Taka sama inicjatywa mogłaby być podjęta w związku ze
społecznym problemem nadużywania wulgarnego języka przez uczniów.
Przewodnicząca RR wspomniała, że w związku z zapytaniami ze strony rodziców o to czy nastąpią
zmiany w sposobie egzaminowania uczniów na kartę rowerową zgłosi się z takim zapytaniem
do dyrekcji szkoły. O ustaleniach poinformuje zainteresowanych rodziców.
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Plan następnego spotkania
Kolejne posiedzenie ma się odbyć zgodnie z harmonogramem w trybie ustalonym na początku spotkania.
Forma posiedzenia będzie zależała od sytuacji epidemicznej w szkole w marcu. Przedstawiciele zostaną
poinformowani odpowiednio wcześniej.

