Ramowy plan działania
Rady Rodziców SP 75
na rok szkolny 2014/2015
Przygotowała: Katarzyna Styczyńska
we współpracy z podzespołem merytorycznym Komisji Programowej
(L. Słowicki, M. Sadzińska) oraz Radą Rodziców SP 75 w roku szk. 2014/2015

Agenda
•

•

realizacja kompetencji ustawowych;
✓

kompetencje uchwałodawczo - opiniodawcze;

✓

preliminarz wydatków RR;

✓

współpraca z Samorządem Uczniowskim;

✓

podnoszenie jakości pracy w SP 75;

✓

poprawa warunków nauki oraz lokalowych;

✓

przystosowanie SP 75 do potrzeb osób niepełnosprawnych;

działania dodatkowe;
✓

poprawa komunikacji;

✓

sprawy organizacyjne i inne;
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Kompetencje ustawowe
Wpływ rodziców na działalność szkoły
•

ankieta dot. życia w szkole (odp. L. Słowicki / K. Styczyńska);
(co działa, co nie, obszary do poprawy);
✓

własnymi siłami, zapytanie Librusem do rodziców
kto mógłby się zaangażować w projekt;

✓

20 pytań, link do strony z ankietą, maile
przypominające, opracowanie wyników;

✓

ankieta uwzględniająca opinie nauczycieli;

✓

czas realizacji: 3 tygodnie;

✓

termin: do 31 XII 2014.
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Kompetencje ustawowe
Uchwalanie / Opiniowanie
✓

przygotowanie pisma do p. Dyrektor z propozycją
procedury w zakresie uchwalania programów;
(do 30 XI 2014, odp. L. Słowicki, K. Styczyńska);
-

program wychowawczy;

-

program profilaktyki;

-

plan finansowy SP 75 na rok 2015
(brak dostępu do danych, m.in. wpływów z wynajmu sal);
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Kompetencje ustawowe
Preliminarz finansowy RR
•

Stworzenie oraz przesłanie do RR na podstawie:
(do 10 XII, odp. A. Dobraczyńska, K. Jachimczyk)
✓

doświadczeń poprzedniej RR
(do 18 XI 2014, odp. K. Jachimczyk);

✓

informacji o przewidywanych wpływach 2014/15
(do 18 XI 2014, odp. A. Dobraczyńska);

✓

zapotrzebowania od nauczycieli;
(do 4 XII 2014, odp. K. Jachimczyk);

✓

planu finansowego SP 75
(do 30 XI 2014, odp. M. Furmanek);
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Kompetencje ustawowe
Wsparcie dla działalności Samorządu
Uczniowskiego
✓

osoba odpowiedzialna: B. Maliszewska;

✓

rozpoznanie potrzeb;
(10 XII 2014)

✓

zaplanowanie wspólnych działań i informacja mailem do członków
RR;
(16 XII 2014)

✓

ustalenie terminu wspólnego spotkania;
(31 XII 2014);

✓

bal szóstoklasistów - zbadanie potrzeb;
(31 XII 2014, odp. B. Maliszewska, M. Matelska)
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Kompetencje ustawowe
Podnoszenie jakości pracy w SP 75
✓

wnioski o ocenę pracy poszczególnych
nauczycieli;
1.

18 XI 2014, wniosek o ocenę pracy wychowawcy zgłoszony przez RO
kl IIa, zatwierdzony przez RR w drodze głosowania;

✓

opiniowanie dorobku nauczycieli ubiegających się
o awans zawodowy;
informacja o planach na rok szk. 2014/15
(do 30 XI 2014, odp. A. Husarek, M. Furmanek)
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Poprawa warunków nauki
✓

zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych na
lekcje;

✓

tłok w świetlicy;

✓

program zajęć świetlicowych
(30 XI 2014, odp. A. Dobraczyńska, Kierownik Świetlicy);

✓

ciche miejsce do odrabiania lekcji popołudniami
(30 XI 2014, odp. M. Chabik-Browarek, G. Spytek-Bandurska,
Kierownik Świetlicy);
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Warunki lokalowe
Adaptacja mieszkań odzyskanych w 2012 r. na potrzeby
edukacyjno-świetlicowe
(odp. ze strony RR: A Husarek, K. Styczyńska)
✓

Archiwalne plany pomieszczeń / inwentaryzacja pomieszczeń
(24 XI 2014, odp. M. Furmanek)

✓

Decyzja co do funkcjonalności pomieszczeń
(24 XI 2014, odp. M. Furmanek)

✓

Projekt przebudowy / przystosowania
(10 XII 2014)

✓

Wystąpienie do Wydziały Architektury o pozwolenie na przebudowę / adaptację
(15 XII 2014, odp. M. Furmanek / przedstawiciel RR)

✓

Kosztorys wykonawczy
(20 XII 2014, przedstawiciel RR)

✓

Plan finansowy remontu
(15 I 2014, przedstawiciel RR)

✓

Pozyskanie wykonawcy
(15 I 2014, odp. przedstawiciel RR)

✓

Prace remontowe
(19.01 - 1.04.2014)
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Poprawa warunków nauki
✓

ergonomiczność wejścia do szkoły
projekt otwarcia II drzwi, ruch jednokierunkowy
(31 I 2015, odp. K. Jachimczyk);

✓

serwisowanie toalet popołudniami
(21 XI 2014, odp. A. Husarek, Kierownik Administracyjny);

✓

informacje o planowanych remontach wokół szkoły
(30 XI 2014, odp. A. Dobraczyńska);

✓

parkowanie w okolicy szkoły w godz. 7.40 - 8.15;
(30 XI 2014, odp. A. Husarek);
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Poprawa warunków nauki
✓

Program doposażania sal w pomoce dydaktyczne.
-

Koncept

(15 I 2015, odp. M.Chabik-Browarek, Dyr. Furmanek,
A. Dobraczyńska, D. Krygier);
✓

"Pan Stop” przy ulicy Senatorskiej
(12 XII 2014, odp. M.Chabik-Browarek, D. Krygier, Dyr. Furmanek);
-

Sprawdzenie statusu montażu sygnalizacji świetlnej.
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Przystosowanie SP 75 do potrzeb
osób niepełnosprawnych
✓

odp. A. Milicka-Stojek, I. Sarzyńska

✓

diagnoza obecnej sytuacji
(31 XII 2014)

✓

raport z wyszczególnieniem jakie prace powinny
być wykonane
(31 I 2014)

✓

plan prac remontowych
(28 II 2015)
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Działania dodatkowe
Komunikacja
✓

Procedury funkcjonowania e-Dziennika
(monitorowanie, odp. M. Matelska);

✓

Niezależna strona internetowa RR;
(odp. M. Matelska, A Husarek, K. Styczyńska)
-

projekt na bazie strony www.rrspzalesiegorne.pl (15 I 2015);
przygotowanie tekstów (do 31 XII 2014);
koszty: 100 - 300 zł (kreacja) + 50 zł (założenie domeny) +
30 zł (utrzymanie / rok);
uruchomienie strony do 16 I 2015;
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Działania dodatkowe
Różne
✓

✓

korekta Statutu Szkoły / nowy Regulamin RR (odp. M. Kłosińska);
-

zebranie uwag i propozycji przez Komisję Regulaminową (25 XI);

-

spotkanie zespołu (2 XII 2014)

-

przesłanie finalnej propozycji Regulaminu do RR (9 XII);

-

głosowanie nad nowym Regulaminu (spotkanie RR16 XII);

wybór firmy fotograficznej (odp. A. Husarek);
-

✓

wybór firmy ubezpieczeniowej (odp. A. Milicka-Stojek);
-

✓

zebranie 3-5 ofert spośród grona rodziców (31 XII, Librus);
informacja mailowa o ofertach do RR z rekomendacją wyboru jednej firmy (10 I);
wybór firmy na lutowym spotkaniu RR;

zebranie 3-5 ofert (15 IV 2015);
informacja mailowa o ofertach do RR z rekomendacją wyboru jednej firmy (20 IV 2015);
decyzja na spotkaniu RR w maju;

opiniowanie wstępu firm usługowych na teren szkoły (odp. A. Milicka-Stojek);
-

projekt procedury do wiadomości RR (30 II 2015);
uchwalenie przez RR (III 2015)
14

Działania dodatkowe
Różne
✓

Projekt lekki plecak (odp. A. Husarek);
-

-

✓

Zasady dofinansowania szkół zielonych z budżetu RR
(odp. M. Kłosińska, I. Sarzyńska);
-

✓

zebranie deklaracji od rodziców klas 4-6 na pozostawienie używanych
podręczników dla młodszych roczników
(13 IV, zebrania z rodzicami);
lista deklaracji przekazana wychowawcom (30 IV);
zbieranie podręczników przez wychowawców (VI 2015)

przygotowanie propozycji procedury (2 XII);
rozesłanie propozycji do RR (9 XII)

Źródełko z wodą pitną - spr. kosztów oraz terminu
realizacji;
(31 I, odp. M. Matelska)
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Działania dodatkowe
Różne
✓

Program: Warto być wyjątkowym nauczycielem.
(odp.: A. Husarek, W. Jaroch, A. Czajkowska)
-

✓

przygotowanie projektu (15 II);
zbieranie danych (20 IV);
zaprezentowanie wyników członkom RR (20 V)
ogłoszenie wyników / wręczenie wyróżnień RR (26 VI)

Pielęgniarka szkolna;
(16 XII, odp. A. Dobraczyńska, M. Matelska);
-

-

ustalenie godzin pracy;
przygotowanie tabliczki z informacją o godzinach pracy na
drzwiach gabinetu (wykonane);
negocjacje umowy (do 15 XII).
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Proponowany terminarz spotkań RR
✓

spotkania RR raz w miesiącu (wtorki);
-

18 XI;
16 XII;
13 I;
17 II;
17 III;
14 IV;
12 V;
16 VI
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Terminarz projektowy / Rada Rodziców SP 75 w roku szk. 2014/2015
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ankieta dot. życia w szkole
propozycja procedury zatw. program.
preliminarz finansów RR
program współpracy z SU
plan opiniowania dorobku nauczycieli
program zajęć świetlicowych
ciche miejsce do odr. lekcji
remont mieszkań odzysk. w 2012 r.
wejście do szkoły / poprawa ergon.
plan remontów wokół szkoły
poranne parkowanie wokół szkoły
doposażanie sal w pomoce dydakt.
„pan stop” na ul. Senatorskiej
plan adaptacji dla niepełnosprawnych
strona www Rady Rodziców
nowy Regulamin RR
wybór nowego fotografa
wybór ubezpieczyciela
procedura wyboru firm usługowych
warto być dobrym nauczycielem
projekt lekki plecak
procedura dofinansowania Szk. Ziel.
godziny pracy Pielęgniarki Szkolnej
raport k. rewizyjnej za rok 2014/15

Na czerwono zostały zaznaczone tygodnie, w których zaplanowane są zebrania RR
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lista projektów

1a'

A. Czajkowska

Warto być dobrym nauczycielem

1b

D. Krygier

doposażanie sal, #
„pan stop” na Senatorskiej

1c

I. Sarzyńska

dostosowanie szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych#
dofinansowanie zielonych szkół

K. Styczyńska

komisja regulaminowa, #
komisja programowa, #
ankieta, uchwalanie / opiniowanie programów szkolnych#
remont mieszkań, #
strona www RR

2b

A. Husarek

warto być dobrym nauczycielem, #
opiniowanie dorobku nauczycieli, #
remont mieszkań, #
toalety, #
parkowanie, #
strona www, fotograf, lekki plecak#

2c

G. Spytek-Bandurska

miejsce do odrabiania lekcji w świetlicy,

3a

A. Antoniewska

komisja regulaminowa

3b

A. Milicka

ubezpieczenia #
dostosowanie szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych #
opiniowanie wstępu firm komercyjnych na teren szkoły

3c

M. Chabik-Browarek

doposażanie sal, #
„pan stop” na Senatorskiej#
miejsce do odrabiania lekcji w świetlicy,

4a

K. Jachimczyk

preliminarz wydatków, #
drzwi wejściowe

4b

U. Nowacka

komisja rewizyjna

4c

W. Jaroch

Warto być dobrym nauczycielem

5a

M. Kłosińska

komisja regulaminowa#
komisja rewizyjna#
dofinansowanie zielonych szkół

5b

A. Tutaj

5c

M. Sadzińska

komisja programowa, #
komisja regulaminowa

L. Słowicki

komisja programowa, #
procedury uchwalania programów, #
ankieta

6a

M. Matelska

bieżąca dokumentacja, #
Librus, strona www#
umowa z Pielęgniarką, źródełko z wodą pitną#

6b

A. Dobraczyńska

preliminarz finansowy RR, #
program zajęć świetlicowych, #
info o remontach, pielęgniarka

6c

B. Maliszewska

samorząd uczniowski

2a

5d'

Plan przyjęto
w trybie obiegowym następującymi głosami:
ZA

PRZECIW

WSTRZYMALI SIĘ OD
GŁOSU

1

Chabik-Browarek kl. IIIc Urszula Nowacka kl. IVb
Agnieszka Dobraczyńska kl. VIb Magdalena
(brak akceptacji przesłany mailem w dniu 1.12.2014)

2

Marta Kłosińska kl. Va

3
4
5

Arleta Husarek kl. IIb

6

Katarzyna Styczyńska kl. IIa

7

Monika Sadzińska kl. Vc

8

Leszek Słowicki kl. Vd

9

Monika Matelska kl. VIa

(z wyłączeniem harmonogramu spotkań)

Andrzej Tutaj kl. Vb
Grażyna Spytek-Bandurska kl. IIc

Anna Milicka-Stojek kl. IIIb

#Anna Antoniewska kl. IIIa

Wioletta Jaroch kl. IVc

Krzysztof Jachimczyk kl. IVa

10

Beata Maliszewska kl. VIc

11

Dorota Krygier kl. Ib

12

Izabela Sarzyńska kl. Ic

13

Aleksandra Czajkowska kl. Ia

