Sprawozdanie merytoryczne z działalności Rady Rodziców SP nr 357
w II semestrze roku szkolnego 2016/2017
1. Działalność edukacyjna i wspieranie aktywności uczniów
 Filharmonia Narodowa w szkole – organizacja i finansowanie cyklu 10 koncertów dla
uczniów szkoły i zerówek. Kontynuacja cyklu w roku szkolnym 2017/2018 (RR zawarła
umowę z FN, ustalono nowy termin 2 koncerty w piątek raz w miesiącu).
 Organizacja teatrzyków i koncertów dla przedszkola:
22.12.2016 - „Jakiż to Święty rozdaje prezenty”
28.02.2017 r. - koncert pt. “Karuzela, karuzela - zabawy starej Warszawy”.
24.04.2017 - Pan Teatrzyk “Przygody Koziołka Matołka” i “Przygody Rumcajsa,
Haneczki i Cypiska”.
 Sfinansowanie nagród w konkursach szkolnych i przedszkolnych - łączna wartość
dofinansowania – 5246,78 zł.
 Wsparcie finansowe Szkolnego Koła Wolontariatu i współpraca przy kampanii
informacyjnej “1% podatku dla SP 357”
II. Współorganizacja i dofinansowanie uroczystości oraz imprez szkolnych
 1.04.2017 – organizacja Wiosennej Wyprzedaży Szkolnej – dochód z tzw. placowego (5 zł
od sprzedającego) w wysokości 150 zł został przeznaczony na zakup 3 sadzonek głogu
szkarłatnego do ogródka szkolnego.
 III Słoneczny Piknik Szkolny – organizacja kiermaszu ciast i przekąsek, akcja
informacyjna, pozyskiwanie wolontariuszy, pozyskanie sponsorów (Carrefour, Flint Sp. z
o.o. Serwis Centralny, Cargo Speed), pozyskanie nagród dla dzieci oraz przedmiotów na
aukcję. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu ciast i aukcji rękodzieła (4202,11 zł) zostały
przekazane na rzecz ucznia naszej szkoły, który jest podopiecznym Fundacji Dzieciom
“Zdążyć z Pomocą”.
 Wsparcie finansowe Teatru Nauczycieli
 Zakup nagród książkowych dla uczniów “zerówek”, kl. I-IV (zwrot 15% składki dla kl. IIII)
 Zakup cukierków na Dzień Dziecka.
 Współorganizacja sesji fotograficznych w oddziałach szkolnych i przedszkolnych.

III.

Działalność socjalna

Dofinansowano wycieczki i wyjścia klasowe na kwotę: 2048,00 zł

IV.

Działania związane z doposażeniem szkoły oraz poprawą infrastruktury w szkole i jej

otoczeniu
 zakup pomocy edukacyjnych z zebranych pieniędzy 1% podatku za 2015 r. (6300 zł –
szkoła, 2700 zł – przedszkole);
 zakup 3 sadzonek głogu szkarłatnego do ogrodu szkolnego;
 zakup dla przedszkola pomocy naukowych oraz zabawek za łączną kwotę 2999,84 zł
 zakup dla przedszkola czterech zestawów instrumentów perkusyjnych (po 25 szt.) za łączną
kwotę 952 zł, sfinansowany ze środków przekazanych Radzie Rodziców przez firmę
fotograficzną Exif Studio.

V.

Współpraca z Dyrekcją SP 357 (opinie, wnioski, interwencje itp.)
 dyskusja, zgłoszenie uwagi i propozycja zmian do zaproponowanych przez Szkołę Zasad
korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w Szkole
Podstawowej nr 357 w Warszawie
 wystąpienie do Dyrekcji z zapytaniami i opiniami rodziców w sprawie planowanej zmiany
sposobu zwalniania uczniów z zajęć dydaktycznych
 przekazano prośbę rodziców do Dyrekcji o stworzenie w szkole miejsca, w którym
eksponowane będą trofea uczniów z różnych konkursów pozaszkolnych.
 na prośbę Dyrekcji – zebrano opinie przedstawicieli Rady Rodziców SP nr 357 na temat
pracy nauczycieli za okres odbywania przez nich stażu.
 współpraca przy tworzeniu Programu Profilaktyczno-Wychowawczego na rok 2017/18.
 rekomendacja używania wyłącznie elektronicznej wersji dziennika począwszy od roku
szkolnego 2017/18 - Uchwała nr 31/2016/2017.

VI.

Działania bieżące i o charakterze administracyjnym
 Przygotowanie i złożenie projektów do Budżetu Partycypacyjnego 2018, prowadzenie
kampanii informacyjnej wraz ze Szkołą – Głosowanie do 30.06. ( projekty nr 4, 11, 19),
wyniki 14.07.
 Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców dotyczącej darowizn na RR i celów działania RR.
Opracowanie wniosków.
 Kampania informacyjna dot. możliwości przekazania 1% podatku na naszą szkołę.

 Decyzja o niesfinansowaniu z funduszu RR spotkania autorskiego z G. Kasdepke (prośba
Biblioteki Szkolnej) ze względu na to, że nie jest możliwe, aby większość dzieci mogła
wziąć w nim udział.
 Korespondencja z ZDM dot. doświetlenia przejść dla pieszych w okolicy szkoły.
 Korespondencja z ZTM w sprawie wydłużenia trasy autobusu 201.
 Monitorowanie oferty sklepiku szkolnego – interwencje dot. sprzedaży zabawek w sklepiku.
 Zmiana wysokości sugerowanej darowizny na fundusz RR w roku 2017/18 (100 zł od
dziecka i 50 zł od drugiego dziecka w przypadku rodzeństwa – Uchwała nr
30/2016/2017).
 Koordynacja wpłat pieniędzy z klas na tzw. trzecioteścik
 Koordynacja płatności za dodatkowe zajęcia basenowe kl. III i IV.
 Wewnętrzna ewaluacja organizacji III Słonecznego Pikniku Rodzinnego.
 Zwoływanie i przeprowadzenie zebrań RR (13.03, 08.05, 05.06).
 Obsługa skrzynki mailowej RR, profilu FB.
 Analiza ofert ubezpieczenia grupowego NNW na rok 2017/18.
VII.

Działania do zrealizowania do 31.08.2017 r.
 Wysłona na placu zabaw dla dzieci starszych.
 Sprawozdanie z wykorzystania 1% dla Instytutu Inicjatyw Pozarządowych.
 Konsultacja asortymentu sklepiku szkolnego (zakres oferowanych produktów) z CKS w
ramach programu „Wiem, co jem”.
 Przygotowanie pakietu informacyjnego od RR na pierwsze zebranie w nowym roku
szkolnym.
 Opracowanie propozycji budżetu na rok szkolny 2017/2018.
 Przeprowadzenie kontroli działalności prezydium RR przez Komisję Rewizyjną.
 Rekomendowanie oferty ubezpieczenia grupowego NNW na rok 2017/18.

