Warszawa, dnia 21 września 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 190 w Warszawie
za rok 2016/2017
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 190 w Warszawie, podsumowując rok swojej
działalności przedstawia Rodzicom Uczniów, Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej
sprawozdanie za rok szkolny 2016/2017.
Rada Rodziców rozpoczęła swoją działalność po wyborach przeprowadzonych na zebraniu
plenarnym Rady Rodziców w dniu 22 września 2016 r. W jej skład weszło
20 członków – przedstawicieli rodziców uczniów każdej z poszczególnych klas Szkoły
Podstawowej. W trybie głosowania, spośród 20 reprezentantów Trójek klasowych wybrano
Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 w składzie:
1. Przewodniczący: pani Joanna Aleksandrowicz-Wojas (przedstawiciel klasy 2c),
2. Z-ca Przewodniczącego: pani Patrycja Kuhn (przedstawiciel klasy 4a),
3. Z-ca Przewodniczącego: pani Maria Samsel (przedstawiciel klasy 5b),
4. Skarbnik:
a) pani Beata Pełka (przedstawiciel klasy 4b),
b) pan Mariusz Kopacki (przedstawiciel klasy 5a),
5. Sekretarz: pani Magdalena Skorupska (przedstawiciel klasy 2b),
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 zebrań Rady Rodziców, na których podjęto 17
Uchwał. W zebraniach oprócz członków Rady Rodziców uczestniczyła Pani Dyrektor Barbara
Dąbrowska.
Realizując swoje statutowe zadania Rada Rodziców podejmowała następujące działania:
1. uchwaliła zaproponowany przez Dyrektora Szkoły program wychowawczy na rok
szkolny 2016//2017,
2. opiniowała projekt budżetu Szkoły na rok 2017,
3. opracowała i uchwałą przyjęła do realizacji plan finansowy Rady Rodziców, który
stanowił punkt wyjściowy do podejmowania przez Radę Rodziców stosownych decyzji
dotyczących dysponowania powierzonymi Radzie środkami wpłacanymi przez
rodziców,

4. utworzono na stronie Szkoły zakładkę Rada Rodziców (http://sp190.waw.pl/radarodzicow/) na której na bieżąco umieszczane są informacje z każdego Posiedzenia Rady,
5. uruchomiono mail Rady Rodziców dla wszystkich zainteresowanych osób celem
usprawnienia kontaktu z Radą (rada-rodzicow-sp190-wawa@googlegroups.com) oraz
aktywowano skrzynkę pocztową w dzienniku elektronicznym LIBRUS („Szkolna rada
rodziców”),
6. współorganizowała festyn z okazji Dnia Dziecka,
7. uczestniczyła w pracach komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 190 w Warszawie,
8. zaktualizowała:
 Wewnętrzny System Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 190 w Warszawie,
 Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 190 w Warszawie,
9. opiniowała dorobek zawodowy 4 nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły,
10. w roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców dofinansowała lub sfinansowała
następujące przedsięwzięcia :
a) dofinansowała zakup nagród dla laureatów XX Konkursu Matematycznego im. Jana
Śniadeckiego,
b) ufundowała nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów biorących udział w
konkursach międzyszkolnych,
c) ufundowała nagrody rzeczowe dla uczniów biorących udział w wewnętrznych
konkursach szkolnych,
d) na wnioski wychowawców klas zapewniono pomoc socjalną uczniom będącym w
trudnej sytuacji materialnej i finansowej,
e) zakupiono na rzecz Szkoły: stojaki rowerowe, domofony, czasopisma do biblioteki
szkolnej, sprawdziany dla uczniów, zestaw nagłaśniający składającego się z 2
mikrofonów bezprzewodowych oraz wzmacniacza, wykładzinę do klas 0-2,
f) sfinansowano organizację koncertów muzycznych dla uczniów organizowanych w
szkole,
Członkowie Prezydium RR wnieśli wkład własnej pracy i zaangażowanie w życie szkoły,
wielokrotnie oferując swoje wsparcie i udział w wielu uroczystościach oraz starając się podjąć
partnerską współpracę zarówno z Dyrekcją jak i Gronem Pedagogicznym.
Wspólnie z nauczycielami i rodzicami uczniów, Rada Rodziców brała udział w zbiórkach
makulatury, plastikowych korków oraz innych surowców wtórnych i włączała się w akcje
ekologiczne. Ze środków uzyskanych ze sprzedaży makulatury w roku szkolnym 2016-2017
zostaną zakupione dwa nowe komputery do pracowni komputerowej.

Realizując swoje statutowe zadania w minionym roku szkolnym Rada Rodziców
podejmowała działania mające na celu wspieranie bieżącej działalności Szkoły. Jedynym
źródłem finansowania działalności Rady Rodziców są składki wnoszone przez rodziców.
Podobnie jak w latach ubiegłych składka roczna na Radę Rodziców w roku szkolnym
2016/2017 została ustalona w kwocie 150 zł i 100 zł (w przypadku gdy do szkoły uczęszczało
więcej niż 1 dziecko) lecz była dobrowolna, a jej wysokość uzależniona jest od możliwości
finansowych każdej rodziny. Za pośrednictwem Wychowawców i Przedstawicieli Rady
Rodziców zachęcaliśmy Państwa do uiszczania składek.
Dzięki Wam - rodzicom konto Rady Rodziców w minionym roku szkolnym zasilone
zostało wpłatami w łącznej kwocie 40 350 zł z deklarowanych 47 505 zł co stanowi 85%
wpłaconych składek do łącznej kwoty deklaracji.
Dodatkowo Rada Rodziców pozyskała fundusze z prowizji otrzymanej z tytułu ubezpieczenia
uczniów oraz z prowizji ze sprzedaży zdjęć szkolnych w łącznej kwocie 6 372 zł.
Staraliśmy się dysponować funduszami rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą
prawa, i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów.
Rada Rodziców wspierając działalność dydaktyczną szkoły przekazała środki
finansowe na następujące cele:
1. Zakup czasopism metodycznych do biblioteki szkolnej
2. Imprezy szkolne – w tym nagrody dla uczniów za udział w konkursach i wybitne
osiągnięcia w nauce
a) nagrody dla uczniów
b) imprezy szkolne m.in. bal karnawałowy, dzien dziecka, koncerty,
3. Pomoc materialna - zakup książek,dofinansowanie wycieczek uczniom
4. Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, zakup testów sprawdzających dla uczniów,
wyposażenie sal oraz innych pomieszczeń szkolnych, wyposażenie apteczki do gabinetu
pomocy przedmedycznej
a) apteczka szkolna
b) testy dla uczniów, podręczniki
c) wyposażenie sal
d) inne (zakup szarf dla pocztu sztandarowego)
5. Środki czystości (papier toaletowy lepszej jakości)
6. Art. biurowe i gospodarcze – zakup tuszy do drukarek, xero
a) mikrofon, kamery, stojaki na rowery
b) toner do drukarek
c) art. biurowe i plastyczne
7. Naprawy bieżące – m.in. naprawa xero
8. Inne koszty RR
Łączna kwota wydatków

1 884
13 368
7 233
6 135
699

6 370
1 209
4 181
620
360
1 728
9 415
6 788
1 683
945
633
421
34 518

W związku z poniesionymi kosztami na koncie RR pozostało 13 499 zł.
Potrzeby szkoły są ogromne. Pomagajmy Dyrekcji i nauczycielom i jako Rodzice bądźmy
obecni w szkole, w której nasze dzieci spędzają tak dużo czasu.

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice
W imieniu ustępującej Rady Rodziców chciałabym podziękować Pani Dyrektor mgr
Barbarze Dąbrowskiej, Pani Wicedyrektor mgr Bożenie Czubaszek za owocną współpracę w
roku szkolnym 2016/2017. Dziękuję za obecność na zebraniach, za cierpliwość, za zaufanie, a
przede wszystkim za trafne podpowiedzi, bo któż lepiej zna potrzeby Szkoły, jak nie Jej
Szefowe.
Słowa podziękowania przekazuję pod adresem tych Rodziców, którzy zakończyli swoją
pracę w Radzie, jak i tym którzy będą dalej pracować na rzecz Rady Rodziców w kolejnym
roku szkolnym.
Dziękuję za każdą formę współpracy i poświęcony czas, przede wszystkim za pomoc
finansową, bez której nie zrealizowalibyśmy tylu zadań, za zgłaszane propozycje, za dyskusje,
za gotowość służenia fachową radą.
Dziękuję również Pani Hannie Strachocie – która czuwała nad naszymi finansami, oraz tym
pracownikom Szkoły, którzy nigdy nie odmawiali nam swojej pomocy.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rady Rodziców, wnoszę o zatwierdzenie
powyższego sprawozdania przez Zebranie Plenarne Rady Rodziców i udzielenie absolutorium
ustępującej Radzie.

Dziękuje za współpracę i pomoc.
Przewodnicząca
Rady Rodziców 2016-2017

Joanna Aleksandrowicz-Wojas

