
Sprawozdanie Prezydium Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

z działalności Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie

za rok szkolny 2017/2018

Na pierwszym zebraniu plenarnym w roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców przy
Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie dokonała wyboru
członków Prezydium na rok szkolny 2017/2018. 

Podczas  tego  samego  zebrania  uchwalono  roczny  Program  Wychowawczo-
Profilaktyczny  Szkoły.  Pozytywnie  zaopiniowane  proponowane  przez  Radę
Pedagogiczną  Dni  Wolne  od  nauki  szkolnej  w  roku  szkolnym  2017/2018  oraz
Szkolny  Zestaw  Podręczników  na  rok  szkolny  2017/2018.  Omówiono  kwestię
zamówienia na kamizelki z logiem szkoły dla klas pierwszych, których załatwieniem
zajęło się  następnie  nowe Prezydium. Ustalono czas  i  sposób przekazania  Szkole
nowego  sztandaru  ufundowanego  przez  rodziców  i  nauczycieli  podczas  zbiórek
w  poprzednich  latach.  Wybrano  także  firmę  fotograficzną,  która  robiła  zdjęcia
uczniom podczas uroczystości związanych z przekazaniem sztandaru oraz podczas
wiosennej  sesji  fotograficznej.  Przyjęto  także  kalendarz  zebrań  Rady  Rodziców
w roku szkolnym 2017/2018.

W  październiku  sztandar  został  poświęcony  i  przekazany  szkole  na  ręce  Pani
Dyrektor Marzeny Żak podczas uroczystości ślubowania pierwszoklasistów.

Na drugim zebraniu uchwalono budżet Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018.
Wybrano  firmę  do  zorganizowania  i  przeprowadzenia  balu  karnawałowego.
Omówiono także, przeprowadzoną na prośbę Pani Dyrektor, analizę SWOT Szkoły
Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” po połączeniu jej z Gimnazjum nr 10
im. Ireny Sendlerowej.

W  następnych  miesiącach  pozytywnie  zaopiniowano  plan  finansowy  Szkoły
przedstawiony  przez  Panią  Dyrektor.  Pozytywną opinię  wyrażono także  na  temat
objęcia  dziennikiem  elektronicznym  rejestracji  działalności  szkolnej  świetlicy
i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 163 w Warszawie.

Przedstawiciele  Rady  Rodziców  wzięli  udział  w  uroczystościach  10-lecia
nadania  imienia  Ireny  Sendlerowej,  włączonemu do Szkoły  Podstawowej  nr  163,
Gimnazjum nr 10. 

W  związku  z  wejściem  w  życie  przepisów  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony



osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), Prezydium Rady Rodziców wyraziło pozytywną
opinię  na  temat,  prowadzonego  w  Szkole  Podstawowej  nr  163,  monitoringu
mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom Szkoły.

Na  przełomie  maja  i  czerwca,  wspólnie  z  Radą  Pedagogiczną  zorganizowaliśmy
i przeprowadziliśmy Piknik Rodzinny. Rada Rodziców miała swój szczególny wkład
w prowadzenia kawiarenki podczas tego wydarzenia. Dziękujemy za przyniesione
słodkości oraz za czas poświęcony na ich rozprowadzanie podczas Pikniku.

Rada  Rodziców uchwaliła  opinie  na  temat  pracy  15 nauczycieli  kończących staż
na kolejny stopień awansu nauczycielskiego, tym wydano dwie opinie negatywne.

Na ostatnim zebraniu plenarnym Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 Rada
postanowiła zakupić dla Szkoły i przekazać jej dwa mikrofony bezprzewodowe oraz
nowe  zewnętrzne  tablice  do  gry  w  koszykówkę  wraz  z  siatkami  do  koszy.
Przedsięwzięcie zrealizowano w czasie wakacji.

Również  w  wakacje  ożywiona  została  zakładka  Rady  Rodziców  na  stronie
internetowej  Szkoły.  Została  podzielona  na  dodatkowe  podstrony  i  regularnie
pojawiają się na niej nasze aktualności.

W  sierpniu,  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  przeprowadzone  zostały
głosowania mające na celu wyłonienie firmy ubezpieczeniowej, która ubezpieczyła
by uczniów na rok 2018/2019. W wyniku tych głosowań podjęto uchwałę o wyborze
oferty firmy Compensa, reprezentowanej przez Agencję ubezpieczeniową Marcin.

Sprawozdanie finansowe w załączniku, do wglądu na zebraniach Rady Rodziców.

31.08.2018 r., Małgorzata Ściślewska-Kotarska
Data i podpis przewodniczącego Rady Rodziców

  przy Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie


