Sprawozdanie z działalności Rady szkoły
Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego
w roku szkolnym 2013/14

1. W roku szkolnym 2013/14 członkowie Rady szkoły spotykali się 5 razy: 10 września, 26
listopada, 28 stycznia, 15 kwietnia i 20 maja. Poza tym część członków rady szkoły
uczestniczyła w spotkaniach zespołów przygotowujących szkolny Piknik 2014 Racławicki
kredens oraz Dzień Papieski.
2. Na pierwszym, wrześniowym posiedzeniu, Rada ukonstytuowała się w nowym składzie.
Wybrano członków tzw. Komisji stypendialnej, protokolanta i zatwierdzono sprawozdanie z
działalności Rady szkoły w roku 2012/13.
3. Na części posiedzeń Rady obecni byli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Przymierze
Rodzin, pani Krystyna Rycerska i pan Marcin Gromnicki.
4. Na posiedzeniach Rady omawiano następujące kwestie:
a) Finanse szkół
- wynik finansowy szkoły podstawowej i gimnazjum za rok szkolny 2012/13;
- bieżące problemy finansowe,
- plan finansowy na nowy rok szkolny .
b) Nakłady na zakup sprzętu i remonty szkół.
c) Organizacja Pikniku szkolnego i podział wypracowanych środków
- informacja o wykorzystaniu środków za miniony rok szkolny;
- dyskusja o podziale wypracowanych na Pikniku 2014 Racławicki kredens środków
pomiędzy szkołę podstawową i gimnazjum oraz o priorytetach przy wykorzystywaniu
pieniędzy;
d) Proces rekrutacji do szkoły podstawowej i gimnazjum.
e) Granty unijne w naszych szkołach.
f) Ewaluacja wewnętrzna z roku 2011/12 – jakie postulowane zmiany udało się wprowadzić
w życie?
g) Plan ewaluacji wewnętrznej na najbliższe lata: w roku szkolnym 2013/14 głównym
tematem będą prace domowe.
h) Sprawy bieżące, w tym związane z „punktowym” systemem oceniania zachowania,
terminarzami uczniowskimi, organizacją zajęć popołudniowych.
5. Rada szkoły negatywnie oceniła tzw. akcję podręcznikową, tj. zakup podręczników dla
uczniów klas 4-6 za pośrednictwem szkoły, min. innymi ze względu na ogrom pracy, jaki
musiał włożyć w przeprowadzenie tej akcji jeden rodzic, pan Mikołaj Burchard,
czasochłonność weryfikowania zamówień rodziców, pomyłki w dostawie książek, których
skutkiem był brak niektórych podręczników do końca września. Rada szkoły z uznaniem

odniosła się do ogromnego wysiłku pana Mikołaja Burcharda i pani Karoliny Sokołowskiej,
którzy włożyli dużo pracy w przeprowadzenie akcji. Zdecydowano, że w kolejnym roku
szkolnym zakup podręczników odbędzie się wg starych zasad, a listy podręczników w
czerwcu znajdą się na stronie internetowej.
6. Rada szkoły opracowała i przyjęła nowy dokument: Regulamin Rady szkoły.
7. Członkowie Rady szkoły oraz inni rodzice uczestniczyli w przygotowaniu Balu Przymierza
Rodzin, który odbył się w styczniu 2014 r., a otworzył go występ uczennic klasy 6M naszej
szkoły.
8. Rada szkoły zaopiniowała pozytywnie:
- plan budżetu na nowy rok szkolny;
- podwyżkę czesnego w nowym roku szkolnym o 50 zł w szkole podstawowej i gimnazjum.
9.

Nie udało się zorganizować szkolnego turnieju piłki nożnej, który miał zastąpić inną
imprezę szkolną Rodzinny bieg na orientację.

Przygotowała Marzanna Rymsza-Leociak
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