Warszawa, 6 grudnia 2016 r.

Protokół nr 2/2016/2017
z posiedzenia Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2016 r.

W dniu 5 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 225 im. im. Józefa Gardeckiego
w Sali nr 208 w Warszawie przy ul. Brożka 15, odbyło się drugie posiedzenie Rady Rodziców
w roku szkolnym 2016/2017. W spotkaniu wzięło udział 16 z 27 wymaganych członków
Rady Rodziców, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada Pedagogiczna SP 225 reprezentowana była przez Panie Dyrektor mgr Elżbietę
Krużyńską oraz mgr Barbarę Tłoczek.
Podczas zebrania omówione zostały następujące kwestie:

1. Reforma systemu szkolnictwa.
W ramach tego punktu spotkania, głos zabrała Dyrektor Szkoły - pani mgr Elżbieta
Krużyńska, przedstawiając aktualne działania podejmowane przez Dyrekcję SP 225 oraz
Burmistrza Dzielnicy Wola w zakresie przygotowań placówki do realizacji zamierzeń
planowanej reformy.
Pani Dyrektor potwierdziła, że plany dotyczące przejęcia budynku Gimnazjum przy ulicy
Deotymy celem stworzenia tam oddziałów dla klas starszych SP 225, o których
poinformowano rodziców podczas spotkania w Urzędzie Dzielnicy Wola w dniu 9 listopada
2016 r. nie uległy zmianie, mimo protestów ze strony Dyrekcji Gimnazjum przy ulicy
Deotymy.
Pani Dyrektor zapewniła, że jeżeli reforma dojdzie do skutku, uczniowie obecnych
klas szóstych będą kontynuowali naukę w klasie siódmej w ramach SP 225, w budynku przy
ul. Deotymy jednakże pod jej pełną opieką. Zapewniła również, że obecni wychowawcy ww.
klas nie zmienią się i przejdą do nowego budynku szkoły wraz ze swoimi podopiecznymi.
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Dodatkowo, Pani Dyrektor poinformowała, że powyższym kwestiom, będzie
poświęcone odrębne zebranie Rady Pedagogicznej z rodzicami obecnych klas szóstych.
2. Listopad miesiącem bez zadań domowych.
Zastępca dyrektora SP 225 Pani mgr Barbara Tłoczek przedstawiła założenia
dotyczące ustanowienia miesiąca listopada 2016 r. – miesiącem bez zadań domowych. Było
to swego rodzaju doświadczenie, którego celem było głównie przeanalizowanie czy w
sytuacji nie zadawania uczniom pracy domowych, nauczyciele są w stanie zrealizować
program nauczania. Z relacji Pani Dyrektor wynika, że nie zadawanie prac domowych nie
stanowi problemu w realizacji założeń programowych dla klas IV – VI, natomiast w
przypadku klas I-III nauczyciele zgłaszali pewne obawy. Jeżeli chodzi o opinie rodziców
dotyczące ww. doświadczenia, zadnia były podzielone. Ostatecznie w wyniku dyskusji,
Dyrekcja SP 225 zaproponowała powrót do systemu prac domowych, jednakże w bardzo
ograniczonym wymiarze tak, aby nie przeciążać uczniów szkoły dodatkowymi pracami.
3. Życie szkoły – prośba o zaangażowanie rodziców.
Panie Dyrektor Krużyńska oraz Tłoczek podsumowały akcje charytatywne
realizowane przez Szkołę w roku ubiegłym oraz aktualnie. Obie Panie zwróciły się z prośbą
do przedstawicieli Rady Rodziców o aktywne przekazywanie informacji w ramach swoich
klas dotyczące akcji i programów realizowanych w naszej szkole na cele charytatywne, ale
również kulturalno-naukowe.
Zaangażowanie rodziców ma ogromny wpływ na efekt realizacji oraz na możliwość
organizacji nowych wydarzeń czy programów jak np. Mała Akademia Jazzu, które kształtują
kulturę i wrażliwość naszych dzieci.
Po raz kolejny Dyrekcja zachęcała rodziców uczniów szkoły do czynnego udziału w
glosowaniu na budżet partycypacyjny.
4. Sprawy różne.
W ramach tego punktu spotkania, przedstawiciele Rady Rodziców podjęli decyzję
o powołaniu komisji, która zajmie się opracowaniem nowego tekstu Regulaminu Rady
Rodziców. Do komisji zgłosili się Pan Marek Słowiński (przedstawiciel klasy VIc) oraz Pan
Arek Bigos (przedstawiciel klasy IIe). Projekt nowego regulaminu zostanie omówiony i
przegłosowany na kolejnym zebraniu Rady Rodziców, które zaplanowane jest na styczeń
2017 r.
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Dodatkowo, na wniosek przedstawiciela klasy Ob - Pani Iwony Korwin-Greckiej,
zaplanowano zarejestrowanie Rady Rodziców Szkoły 225 jako stowarzyszenia pomocy
szkole, co da możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych, na przykład
w ramach przekazywania 1% podatku.
Ponadto, Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Agnieszka Bogońska-Królikowska,
na prośbę obecnych przedstawicieli klas, zobowiązała się przesłać pocztą elektroniczną
zestawienie wydatkowania funduszy Rady za okres wrzesień-grudzień 2016 r.
Na kolejnym zebraniu planowane jest również przedstawienie propozycji konkursów
dla uczniów szkoły 225, które zostaną zorganizowane przez Radę Rodziców Szkoły.

Spotkanie prowadziła:
-

Pani Agnieszka Bogońska-Królikowska, Przewodnicząca Rady Rodziców

Protokołowała:
-

Pani Bożena Ciszak, Sekretarz Rady rodziców

Załączniki: Lista obecności z posiedzenia Rady Rodziców w dniu 5 grudnia 2016 r.
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