
ZEBRANIE RADY RODZICÓW 

W dniu 22 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie szkolnej Rady Rodziców. Program spotkania 

obejmował: 

1. Informację o organizacji nauki w roku szkolnym 2019/2020; 

2. Informację o ankietach/deklaracjach w zakresie kontynuowania nauki w SP 163; 

3. Informację o zajęciach dodatkowych i konkursach; 

4. Informację o pikniku szkolnym; 

5. Sprawę telefonów komórkowych w szkole; 

6. Informację o wpłatach na fundusz RR i inicjatywie 1% dla RR; 

7. Sprawę jakości posiłków w szkole przy ul. Osieckiej. 

 

 

Ad. 1. Przewodnicząca RR przekazała informację od Dyrekcji dotyczącą struktury 

organizacyjnej SP 163 w roku szkolnym 2019/2020. Organ nadzorujący (Urząd Dzielnicy 

Praga Płd.) zdecydował o zachowaniu jednej szkoły w dwóch budynkach przynajmniej na 

okres jednego roku. W szkole przy ul. Osieckiej będą się uczyć oddziały 0-3, zaś przy ul. 

Tarnowieckiej oddziały 4-8. Umożliwi to organizację szkoły w taki sposób, że wszystkie 

oddziały będą uczęszczać na godzinę 8.00 i będą posiadały samodzielnie własną klasę. 

Ponadto w szkole przy ul. Tarnowieckiej znajdują się dużo lepiej wyposażone sale 

tematyczne dla starszych dzieci. 

Ad. 2. Na zebraniach klasowych będą rozdawane ankiety/deklarację dotyczące 

kontynuowania nauki w SP 163. RR zwraca się do wszystkich rodziców o potraktowanie 

sprawy poważnie, gdyż od udzielonych odpowiedzi zależy możliwość wcześniejszego 

przygotowania organizacji szkoły w roku szkolnym 2019/2020, w tym podział klas, przydział 

etatów nauczycielskich itd. Zostaliśmy poinformowani, że w przyszłym roku szkolnym 

oddziały będą mogły mieć minimalnie 22 uczniów, co może oznaczać roszady wśród klas. Na 

dziś wiadomo, że połączone zostaną obecne dwie klasy 3, ponieważ ich stan osobowy 

uniemożliwia oddzielne funkcjonowanie. 

Ad. 3. Przewodnicząca RR przekazała informację od Dyrekcji, że oferta zamieszczona na 

stronie www. szkoły w zakresie zajęć dodatkowych nie będzie zmieniana. RR wraz Dyrekcja 

szkoły będzie dalej prowadziła rozmowy w zakresie ewentualnej pomocy RR przy organizacji 

udziału uczniów w płatnych konkursach. 

Ad. 4.Tegoroczny piknik odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (piątek). Tak jak w zeszłym 

roku piknik będzie organizowany tylko przez szkołę bez udziału spółdzielni. 

Ad. 5. Przewodnicząca RR przekazała informację od Dyrekcji, że w chwili obecnej nie ma 

planów dotyczących zmiany regulaminu stosowania telefonów komórkowych w SP163. 

Klasy są natomiast zachęcane do przystąpienia do dobrowolnego projektu „Klasa bez 

telefonu”, który wdrożyły już trzy klasy w naszej szkole. W klasach tych obowiązuje 

całkowity zakaz używania telefonów w budynku szkolnym, także na przerwach, poza 

wyjątkowymi i uzasadnionymi potrzebą sytuacjami. 

Ad. 6. Skarbnik RR poinformował, że wszystkie ustalone na poprzednich zebraniach zakupy 

na potrzeby szkoły zostały zrealizowane. Przedstawił także informację w zakresie wpłat 

poszczególnych klas na fundusz RR. Ponadto RR, przy jednym głosie wstrzymującym się, 

podjęła decyzję rozpoczęciu współpracy z Fundacją „Rodzice Szkole” w celu umożliwienia 

przekazywania 1 % w ramach rozliczenia podatkowego na rzecz RR. 

Ad. 7. RR potwierdziła wcześniejsze ustalenia dotyczące zwiększenia składki żywieniowej w 

budynku przy ul. Osieckiej o złotówkę dziennie. Na kolejnym zebraniu dokonana zostanie 



ocena jakości posiłków po zmianie stawki i ewentualne decyzje co do dalszych kroków w 

celu poprawy jakości obiadów szkolnych. 

 

Zachęcamy wszystkich Państwa (nie tylko przedstawicieli trójek klasowych) do udziału w 

spotkaniach Rady Rodziców oraz zgłaszania wszelkich problemów, wniosków i postulatów. 


