Komunikat nr 2
z posiedzenia Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 w Warszawie
w dniu 12 października 2017 r.

Rada Rodziców uprzejmie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 12 października 2017 r.:
1. Ustalono, iż nie wpłynęły od wszystkich rodziców deklaracje o wysokości wpłacanych składek na
RR, co uniemożliwia przygotowanie planu finansowego RR. Łącznie brakuje 134 deklaracji.
2. Pozytywnie zaopiniowano Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły na rok 2017-2018.
3. W związku ze zmianami dot. współpracy z Fundacją „Zwierzyniecka”, Rada Rodziców
otworzyła bieżący rachunek bankowy oraz rachunek oszczędnościowy w Banku Pocztowym
S.A. Informacja do rodziców o zmianie numeru konta została przesłana w dzienniku
elektronicznym LIBRUS oraz zaktualizowano informacje na stronie szkoły.
4. Podjęto uchwałę dot. wprowadzenia Regulaminu Użytkowania Szafek Szkolnych. Po
zapoznaniu się z regulaminem i po podpisaniu przez ucznia i rodzica „Załącznik 1. Regulamin dla
Ucznia” szafki będą wydawane uczniom którzy zgłosili zapotrzebowanie na nie wychowawcy
klasy. Jednocześnie Rada Rodziców podtrzymuje decyzję Rady Rodziców z poprzedniego roku
szkolnego o zakupie dodatkowych szafek w przypadku gdy ich zabraknie.
5. Zaproponowano wprowadzenie zmotywowania rodziców do dokonywania darowizn w
postaci składek na Radę Rodziców. W przypadku 100 % wpłaty deklarowanej składki na RR
przez rodziców,

RR pod koniec roku/w ciągu roku zwróci

10 % wpłaconej kwoty do

wykorzystania przez klasę.
6. Omówiono sprawy bieżące i wnioski:


Dofinansowano zakup biretów i dyplomów dla pierwszoklasistów.



Zgłoszono szkołę do konkursu „Wzorowa łazienka”, prośba do wszystkich rodziców o
wsparcie szkoły i aktywny udział w konkursie, do wygrania jest 30 000 zł na remont łazienki.



W związku ze zmianami dot. sposobu gromadzenia środków Rady Rodziców i zmianą obsługi
księgowo-rachunkowej oraz zmianami w Prawie Oświaty wymagana jest aktualizacja
Regulaminu Rady Rodziców.



Zaproponowano zorganizowanie na terenie szkoły klubu sportowego – sprawa w trakcie
omawiania z nauczycielami WF i Dyrektorem Szkoły.



Zaproponowano zorganizowanie dla uczniów „stref relaxu”, miejsc na korytarzu szkolnym
gdzie uczniowie mogli by podczas przerw usiąść i odpocząć – pomysł ma zostać
przedstawiony na najbliższej Radzie Pedagogicznej.



Zaproponowano zorganizowanie na wiosnę wyprzedaży garażowej na terenie boiska
szkolnego – pomysł ma zostać omówiony na zebraniach klasowych.
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Pozytywnie zaopiniowano decyzję Dyrektora Szkoły o ustaleniu dodatkowych dni
wolnych od nauki (dni wolne do decyzji dyrektora) – wybrano dni 2-3.11, 30.04, 2.05, 4.05,
1.06 – w tych dniach nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, jednak jeśli rodzice nie będą
mogli zapewnić dzieciom opieki, w szkole będzie pełniony dyżur (deklaracje będą zbierane
przez wychowawców)

Przewodnicząca Rady Rodziców

Joanna Aleksandrowicz-Wojas
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