Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców SP nr 2 w Kątach Wrocławskich,
w roku szkolnym 2017/2018
Działając w imieniu Rady Rodziców przedstawiam sprawozdanie z jej
działalności:
1. 12-02-2018 roku na zebraniu wyborczym wybrano następujący skład
Rady Rodziców i Komisji Skrutacyjnej:
Borys Błaut – Przewodniczący Rady
Elżbieta Byszyńska – Wiceprzewodnicząca Rady
Katarzyna Kramek – Sekretarz Rady
Krystian Korzeniowski – Skarbnik Rady
Małgorzata Głowacka – Komisja Skrutacyjna
Katarzyna Kramek – Komisja Skrutacyjna
2. W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców odbyła sumarycznie 19
zebrań w gronie własnym, z Dyrekcją szkoły oraz z Radą Pedagogiczną i
Burmistrzem Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – jako organem
prowadzącym naszą placówkę oraz jeden wyjazd do Warszawy wraz z
Wicedyrektor Agnieszką Górską i reprezentantami Rady Pedagogicznej.
3. Na wniosek Rady Rodziców, przy ścisłej współpracy i wsparciu Dyrekcji
Szkoły podjęto działania w wielu sferach działalności naszej Szkoły,
czego efektem są:
- ponowne spotkanie uczniów naszej szkoły z Mistrzem Europy,
wielokrotnym Mistrzem Świata i Olimpijczykiem, judoką Rafałem
Kubackim,
- organizacja w świetlicy czytania książek dla dzieci przez rodziców,
- dodatkowe dwie godziny wychowania fizycznego w klasach pierwszych
w roku szkolnym 2018/2019, co daje sumę pięciu godziny tygodniowo
(dotychczas były 3 godziny tygodniowo), cel tego przedsięwzięcia to
przede wszystkim więcej zdrowego ruchu dla naszych dzieci, a być może
w przyszłości możliwość specjalizacji sportowej od klasy IV-tej,
- możliwość wykupienia obiadów dla uczniów naszej szkoły w barze w
hali widowiskowo-sportowej, co daje możliwość naszym dzieciom
zjedzenia ciepłego posiłku przygotowywanego na miejscu w
komfortowych warunkach,

- wprowadzenie 20 minutowej tzw. przerwy obiadowej, co daje
możliwość spokojnego zjedzenia posiłku przez nasze dzieci pod opieką
nauczyciela. Oczywiście dzieci mogą także spożywać posiłki po
zakończonych lekcjach,
- deklaracja Dyrekcji naszej Szkoły o woli utworzenia w roku szkolnym
2018/2019 Rady Szkoły, czyli organu składającego się z Nauczycieli,
Rodziców, a także uczniów naszej Szkoły,
- otrzymanie pisemnego zapewnienia od Dyrekcji Szkoły, „… weekendy
będą wolne od zadań domowych lub ich ilość będzie maksymalnie
ograniczona. Doszliśmy również do porozumienia, że nie będziemy
tworzyć stosownego zapisu do statutu szkoły” w tej sprawie na obecnym
etapie,
- ufundowanie z funduszy Rady nagród w postaci kart podarunkowych do
Empiku dla uczniów naszej szkoły w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły,
- przeprowadzenie ankiet wśród Rodziców naszych dzieci, przedstawienie
ich wyników Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej,
- złożenie wniosku do Burmistrza o montaż systemu klimatyzacji w auli
hali widowiskowo-sportowej, w związku z warunkami jakie panują tam
podczas imprez szkolnych i nie tylko w miesiącach wiosennych i letnich.
4. Podjęto także szereg innych, bieżących działań dotyczących wielu sfer
działalności naszej Szkoły, które stanowiły także przedmiot naszego
zainteresowania, a wskazane działania powyżej stanowią według naszej
oceny najistotniejsze wspólne osiągnięcia dla dobra naszych dzieci.
Podsumowując powyższe chciałbym w imieniu wszystkich Członków
ustępującej Rady Rodziców bardzo serdecznie podziękować Państwu za
zaufanie jakim nas obdarzyliście wybierając nas jako swoich przedstawicieli.
Nasze działania podjęte w minionym roku szkolnym były dla dobra naszych
dzieci i naszej Szkoły.
Pragnę podziękować także Dyrekcji Szkoły oraz Nauczycielom naszej
Szkoły za dobrą i wielobarwną współpracę, która w mojej ocenie przyniosła i
zapewne przyniesie wymierne, pozytywne efekty.
Drodzy Rodzice, Was zachęcam gorąco do pracy na rzecz naszych dzieci i
naszej Szkoły w różnych formach. Bądźmy aktywni, wspierajmy nasze
dzieci, naszą Dyrekcję i naszych Nauczycieli swoimi działaniami. Bądźmy
obecni w szkole, bo jest to ważny czas dla naszych dzieci.

Pamiętajmy, że pomimo wielu uwag, które możemy mieć do naszej szkoły,
co jest rzeczą naturalną, jest to szkoła, w której każdy zostanie wysłuchany,
uzyska wsparcie i pomoc, a jakże często uśmiech. Szkoła, w której dzieje się
wiele fantastycznych rzeczy, szkoła która osiąga sukcesy na wielu
płaszczyznach, wreszcie jest to NASZA SZKOŁA, z której bądźmy dumni i
twórzmy ją wszyscy wspólnie, do czego raz jeszcze szczerze zachęcam.
Z szacunkiem do Państwa
Borys Błaut – Przewodniczący Rady Rodziców

