
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców Zespołu Szkół  przy FPLzN  
w roku szkolnym 2018/2019 

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 liczyła 14 członków, reprezentujących rodziców 
uczniów z 9 klas na 14 klas, co oznacza, że rodzice z 5 klas nie mieli swoich przedstawicieli 
w RR. 

W roku szkolnym 2018/2019 RR odbyła 7  zebrań, a pierwszym zadaniem było opracowanie  
i przyjęcie nowego regulaminu, w oparciu o który mógł zostać powołany Zarząd Rady.    

Regulamin Rady Rodziców został przyjęty uchwałą z dnia 21  stycznia 2019 r.  i w tym 
samym dniu został wybrany Zarząd RR w składzie: 

Przewodniczący - Robert Kopański  

Zastępca Przewodniczącego - Agata Rybak  

Sekretarz - Beata Kozłowska  

Główne dokonania i inicjatywy zrealizowane przez RR:  

1. Spotkania z Dyrekcją Szkół i Prezes Fundacji w celu omawiania sytuacji prawnej  
i finansowej po zmianach prawnych i organizacyjnych w organie prowadzącym 
Szkoły, w tym wprowadzenia opłaty uzupełniającej poprzez zawarcie umowy  
z rodzicami uczniów. 

2. Założenie adresu mailowego radarodzicowskuterowa@gmail.com do kontaktu Rady 
Rodziców z rodzicami uczniów i Dyrekcją Szkoły. 

3. Uczestnictwo w spotkaniach z Burmistrzem Dzielnicy Białołęka Panem Grzegorzem 
Kucem celem nawiązania współpracy  i wypracowania możliwych wspólnych 
projektów, w tym zaproszenie na Piknik z okazji Dnia dziecka i objęcie patronatu nad 
piknikiem przez Burmistrza. 

4. Spotkanie z  Zastępcą  Burmistrza Dzielnicy Białołęka, Panią Anną Majchrzak 
podczas którego RR zwróciła uwagę na konieczność utworzenia ośrodka dziennego 
wsparcia, uwzględniającego szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. RR złożyła na 
ręce Wiceburmistrz stosowne pismo, wskazując że ośrodek dziennego wsparcia 
stanowiłby dla znacznej części uczniów naszych szkół, którzy w wieku  25 lat 
zakończą edukację szkolną,  naturalną kontynuację rozwoju umiejętności społecznych 
jak również umiejętności niezbędnych do samodzielnego lub częściowo 
samodzielnego życia. 
Ustalono, że temat ten będzie przedmiotem dalszych spotkań i prac, w których 
zaangażowane będą FPLzN, OPS Dzielnicy Białołęka i RR Szkoły przy  
ul. Skuterowej.  

5. Nawiązanie współpracy z Dyrektorem OPS Dzielnicy Bemowo – Panią Izabelą 
Zwierz oraz Kierownikiem OWIRON – Panią Elżbieta Wieliczko, mającej na celu 
skorzystanie z doświadczeń tworzenia i prowadzenia ośrodka dziennego wsparcia dla 
dorosłych osób z niepełnosprawnościami. 



6. Aktywny udział w pracach nad projektem umowy o warunkach wnoszenia opłaty 
uzupełniającej przygotowanej przez Szkołę i FPLzN 

7. Opracowanie ankiet i przeprowadzenie konkursu  na NAJLEPSZEGO 
NAUCZYCIELA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 w 4 kategoriach: 

§ Wychowawca klasy 
§ Nauczyciel przedmiotu (tu: plastyka, informatyka, w-f, religia ...) 
§ Terapeuta indywidualny (logopeda, psycholog …) 
§ Asystent nauczyciela. 
8. Organizacja Pikniku z okazji Dnia Dziecka we współpracy ze Szkołą. Piknik zgodnie 

z obietnicą odwiedził Burmistrz Dzielnicy Białołęka Pan Grzegorz Kuca, który na 
wniosek Szkoły i RR objął imprezę swoim patronatem. Zorganizowano liczne atrakcje 
dla dzieci min. zabytkowy samochód, loteria fantowa, konkursy, fotobudka.  Było coś 
dla ducha min. czytanie bajek przez Panią Lucynę Malec i dla ciała min. zdrowe 
kolorowe koktajle, przysmaki z grilla, ciasta  a dla opiekunów pyszna kawa.  

9. Wręczenie dyplomów laureatom wybranym w konkursie na NAJLEPSZEGO 
NAUCZYCIELA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 podczas zakończenia roku 
szkolnego. 

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW DZIĘKUJE WSZYSTKIM 
ZAANGAŻOWANYM RODZICOM ZA PRACE DLA WSPÓLNEGO 

CELU, JAKIM JEST DOBRO NASZYCH DZIECI I SZKOŁY. 

 

 Przewodniczący      Zastępca Przewodniczącego           Sekretarz 

            / - /                                            / - /                                              / - / 

Robert Kopański    Agata Rybak                            Beata Kozłowska 

 

 


