KRÓTKI PRZEWODNIK DLA RODZICÓW UCZNIÓW SP ………….. W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

KONTAKTY DO SZKOŁY:
Wygodnym środkiem komunikacji z nauczycielami, Dyrektorem szkoły lub Radą Rodziców jest Dziennik
Elektroniczny LIBRUS: https://dziennik.librus ... oraz szkolna strona www.sp330.waw.pl, zawierające aktualne
informacje, ogłoszenia, regulaminy, formularze i kontakty.
Sekretariat Szkoły: np.. ekretariat@edu.um.warszawa.pl, Tel/ Fax. ……., Tel. …….

OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE KIEROWNICZE W SZKOLE:
Dyrektor: p. …………………………., adres mailowy: ……………. tel. kom. ……………….
Wicedyrektor: p. ………………….. – odpowiedzialna za klasy 0-3
Wicedyrektor: p. …………………… – odpowiedzialna za klasy 4-6
Kierownik świetlicy: p. ………………………..
Godziny pracy i zasady kontaktu ze specjalistami (psychologowie, pedagog, logopedzi, rehabilitant) oraz osobami
kierującymi szkołą publikowane są na stronie www szkoły i na gabinetach specjalistów
RADA RODZICÓW:
Rada Rodziców reprezentuje rodziców i ich uczniów w sprawach związanych z działalnością placówki, wspomaga
pracę szkoły, opiniuje podstawowe dokumenty ustalające zasady działalności szkoły, współorganizuje
samorządność szkolną, dba o dobry wizerunek placówki. Rada dysponuje funduszami pochodzącymi ze składek
rodziców i innych źródeł, w oparciu o te fundusze wspiera i wzbogaca działalność dydaktyczną, wychowawczą i
kulturalną szkoły oraz wspomaga uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uczniów szczególnie
uzdolnionych lub posiadających specjalne potrzeby edukacyjne. Rada Rodziców spotyka się na zebraniach co ok.
1 miesiąc ogłaszanych z wyprzedzeniem. Zebrania są otwarte dla zainteresowanych rodziców oraz osób
związanych ze szkołą. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem
Uczniowskim, władzami Dzielnicy i organizacjami pozarządowymi.
Przedstawiciele do Rady Rodziców, po 1 z każdej klasy, pochodzą z demokratycznych wyborów w klasach i
odpowiadają za kontakty rodziców danej klasy z Radą oraz wspomagają kontakty z innymi organami szkoły.

Działalność Rady Rodziców finansowana jest:
1. Ze składek Rodziców wpłacanych na konto: …………………….(nr konta),
DLA: Rada Rodziców SP ……………………. , adres: …………………...
TYTUŁEM: Składka na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa, okres za jaki wpłacana jest składka
PROSIMY O WPŁATY INDYWIDUALNE RODZICÓW NA TO KONTO, POZWALAJĄCE PRZYPISAĆ SKŁADKĘ DO
DZIECKA. ŁATWIEJ NAM ROZLICZAĆ TAKIE WPŁATY, NIŻ POPRZEZ SKARBNIKÓW KLASOWYCH.
SKŁADKA UZGODNIONA PRZEZ RADĘ RODZICÓW WYNOSI: 10 ZŁ ZA KAŻDY MIESIĄC, LUB PO 8 ZŁ ZA KAŻDY
MIESIĄC W PRZYPADKU RODZEŃSTWA UCZĄCEGO SIĘ JEDNOCZEŚNIE W NASZEJ SZKOLE.
2. Ze wskazania 1% od PIT po wpisaniu w PIT odpowiedniej Organizacji Pożytku Publicznego i celu
szczegółowego: „SP nr…………………..”. Informacje o OPP będą przekazywane od stycznia 2015 roku.
3. Z innych dobrowolnych wpłat i darowizn osób, firm, instytucji, organizacji itp.
4. Ze środków pozyskanych z kiermaszów, loterii, zbiórki makulatury itp. – informacje o tych akcjach będą
podawane z odpowiednim wyprzedzeniem.
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Wszystkie klasy, które do końca STYCZNIA 2015 roku wpłacą minimum 70%
planowanego dla danej klasy wpływu za cały rok sz kolny 2014-15 (obliczonego jako
iloczyn liczby uczniów i wysokość składki całorocznej na każdego ucznia) będą
dodatkowo nagrodzone przez Radę Rodziców. Formę i wartość nagrody Rada ustali na
pierwszym zebraniu we wrześniu 2014 r. Klasa o największej zbiórc e składek zostaną
szczególnie wyróżniona!
Wszystkie składki na fundusze zarządzane przez Radę Rodziców są dobrowolne, ale będziemy bardzo wdzięczni
za regularne wpłacanie składek w wysokości ustalanej corocznymi uchwałami Rady Rodziców. Corocznie środki
te wykorzystywane są na potrzeby szkoły i uczniów. Osoby w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej mogą
zwracać się o pomoc finansową z funduszu Rady, wyrównującą szanse edukacyjne uczniów i umożliwiające
udział w szkolnych wydarzeniach (np. wycieczki klasowe, udział w konkursach). Pisemne wnioski należy kierować
do przewodniczącego Rady, wyłącznie ZA POŚREDNICTWEM WYCHOWAWCY KLASY, są one opiniowane przez
Pedagoga szkolnego, a decyzje co do wysokości pomocy podejmuje przewodniczący lub prezydium Rady.
Wszystkie dane zawarte we wnioskach objęte są ochroną i nie są nigdzie publikowane, same wnioski
przechowywane są wyłącznie w dokumentacji finansowej Rady Rodziców.
„WYPRAWKA SZKOLNA” - dofinansowanie z MEN na zakup podręczników
Przysługuje spełniającym kryteria dochodowe (niski dochód) uczniom klas II-III oraz VI, oraz uczniom
niepełnosprawnym (w tym przypadku bez kryterium dochodowego). Wnioski należy składać najpóźniej do dnia
09.09.2014 r. do sekretariatu szkoły lub do p. pedagog wg dostępnych wzorów formularzy.
STYPENDIUM SOCJALNE – na wniosek rodziców, składany do 10 września 2014 r.
Przysługuje uczniom spełniającym kryteria dochodowe (niski dochód).
Informacji w zakresie OBU W/W STYPEDNIÓW udziela p. ……………….., pokój nr 15
UBEZPIECZENIE UCZNIÓW - PZU
Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest obowiązkowe.
Ubezpieczyciel: PZU składka roczna: 40 zł, suma ubezpieczenia 10.000, w tym 30% na zwrot kosztu leczenia

Procedura zgłoszeń szkód dostępna jest w sekretariacie szkoły pok. X.
ŚWIETLICA SZKOLNA
Świetlica szkolna zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla wszystkich zgłoszonych uczniów szkoły w
dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00, także w WYBRANE dni wolne od zajęć
dydaktycznych. Świetlica prowadzona jest przez doświadczoną kadrę, zajęcia odbywają się w salach
dydaktycznych i salach świetlicowych.
Działalność świetlicy, w tym zakupy: dostępnej dla uczniów w świetlicy wody pitnej, wykorzystywanych
materiałów plastycznych, rękodzielniczych, wyposażenia i sprzętu sportowego, organizacja dodatkowych
programów i wydarzeń uatrakcyjniających pracę świetlicy, współfinansowana jest poprzez wpłaty rodziców
wszystkich uczniów zgłoszonych do opieki świetlicowej, fundusz ten zarządzany jest przez Radę Rodziców:
SKŁADKI ŚWIETLICOWE WNOSIMY NA WYODRĘBNIONE
PO 10 ZŁ ZA KAŻDY MIESIĄC DLA: Rada Rodziców
miejscowość………………………..
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KONTO NR KONTA:……………………..,
SP………………………., ul. ………………..,

TYTUŁEM: składka na świetlicę, imię i nazwisko dziecka, klasa, okres za jaki wpłaca jest składka
CO NAJMNIEJ 30% SKŁADEK POCHODZĄCYCH Z DANEJ KLASY WRÓCI NA WYPOSAŻENIE I WSPARCIE ZAJĘĆ
ŚWIETLICOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SALI DANEJ KLASY, RESZTA ZASILI POTRZEBY CAŁEJ ŚWIETLICY.

Opracował: Paweł Szypowski z zespołem Rady Rodziców
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RODZICU, MOŻESZ WSPOMÓC SZKOŁĘ SWOJEGO DZIECKA POPRZEZ:
1. Regularne wpłaty na fundusze zarządzane przez Radę Rodziców
2. Wskazanie wybranej przez Radę Rodziców Organizacji Pożytku Publicznego jako odbiorcy 1% z PIT za 2014
rok, koniecznie z dopiskiem w polu „Cel szczegółowy”: SP 330 WARSZAWA
3. Udział osobisty i współorganizację akcji, wydarzeń i świąt szkolnych.
4. Udział w życiu klasowym i szkolnym poprzez:
a. Udział w akcjach głośnego czytania w klasach najmłodszych (0-3)
b. Prezentację ciekawych zawodów lub hobby (na spotkaniach klasowych lub świetlicowych)
c. Udział w programach świetlicowych prezentujących ciekawe formy spędzania wolnego czasu (gry
logiczne, sport, rękodzieło, działalność artystyczna itp.)
d. Organizację i udział charakterze w opiekuna podczas wycieczek do instytucji kultury, miejsc pamięci,
interesujących firm/zakładów pracy, obiektów sportowych, miejsc wypoczynku itp. Szczególnie
potrzebna opieka rodziców podczas wszystkich wyjazdów na dobrowolne zajęcia klas na basenie
(wynikające z decyzji rodziców danej klasy, a nie z programu nauczania klasy II).
e. Osobistą pomoc w drobnych remontach i naprawach na terenie szkoły lub transporcie materiałów.
f. Udział w wydarzeniach szkolnych ogłaszanych na stronie.
5. Przekazywanie będących w dobrym stanie przedmiotów i urządzeń:
a. Zabawek, książek, pomocy szkolnych i gadżetów na szkolne konkursy, loterie, kiermasze oraz dla
biblioteki i świetlicy szkolnej.
b. Przekazanie używanego i nowego, sprawnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, muzycznego
c. Przekazywanie środków czystości, materiałów malarskich, remontowych itp.
d. Przekazywanie materiałów plastycznych, tekstylnych i artystycznych dla świetlicy lub klas.
e. Przekazywanie jednostronnie zadrukowanych kartek (odpady biurowe) do codziennych zadań
plastycznych na potrzeby klasy, świetlicy itp.
f. Oddawanie powiązanej w paczki makulatury
6. Wyszukiwaniu sponsorów i partnerów – firm lub instytucji prowadzących programy „odpowiedzialnego
biznesu”, wspierających edukację i sport i kontaktowanie ich z Radą Rodziców lub Dyrekcją.
7. Pomoc w wyszukiwaniu, planowaniu i opracowywaniu wniosków do projektów dofinansowujących ze
środków publicznych, unijnych lub pozarządowych na działalność szkoły, klasy, drużyn sportowych itp.
8. Promocję szkoły w znanych Ci mediach, ośrodkach opiniotwórczych, instytucjach miejskich i organizacjach
pozarządowych a także w Twoim najbliższym sąsiedztwie.
9. Drukowanie materiałów informacyjnych lub edukacyjnych na potrzeby klasy lub szkoły.
Więcej DOBRYCH przykładów na stronie: http://www.ngos.pl/rodzice_w_szkole_przedszkolu.pdf (książka
dostępna także w bibliotece szkolnej).
SZUKAMY SZCZEGÓLNIE:
1. Osób lub firm mogących okresowo lub na stałe świadczyć usługi transportowe na potrzeby szkoły:
 Przewóz osób (wycieczki)
 Przewóz materiałów (w tym budowlanych, ogrodniczych, środków czystości), urządzeń, mebli
 Certyfikowany przewóz posiłków do szkolnej stołówki (posiłki dietetyczne spoza szkoły)
2. Osób lub firm świadczących usługi budowlane, remontowe, projektowania architektury i krajobrazu.
WSZELKIE POMYSŁY I UWAGI POZWALAJĄCE NA USPRAWNIENIE LUB UATRAKCYJNIENIE PRACY SZKOŁY ALBO
RADY RODZICÓW PROSZĘ PRZEKAZYWAĆ ZA POMOCĄ BEZPOŚREDNICH KONTAKTÓW, MAILI, LIBRUSA DO:
1. Klasowego przedstawiciela w Radzie Rodziców lub rodziców z „trójki klasowej”
2. Przewodniczącego Rady Rodziców
3. Dyrekcji szkoły
4. Wychowawców
DZIĘKI WSPÓŁPRACY I KOMUNIKOWANIU POTRZEB SWOICH I SWOICH DZIECI MOŻEMY UCZYNIĆ Z NASZEJ
SZKOŁY JESZCZE LEPSZĄ PLACÓWKĘ! UDOSKONALAJMY JĄ STOPNIOWO, Z ROKU NA ROK!
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Wybrane działania i akcje organizowane lub współorganizowane przez Radę Rodziców
w roku 2014-2015:
1. Akcja „lekki tornister” dla uczniów klas 4-6: zakup podręczników (po 1 sztuce na ławkę) do każdej pracowni
przedmiotowej, żeby uczniowie nie musieli wszystkiego nosić w plecakach.
UWAGA: we wrześniu 2014 Rada Rodziców będzie odkupować używane podręczniki od uczniów klas 5, 6 w
celu uzupełnienia stanów w salach. Termin dni skupu zostanie ogłoszony poprzez stronę szkoły i przez Librus.
2. Kiermasze książkowe „URSYNOWSKI FESTIWAL KSIĄŻEK PRZECZYTANYCH” - CO SEMESTR:
III Ursynowski Festiwal Książek Przeczytanych odbędzie się dnia 26.10.2014 w g.10.00-18.00.
BARDZO PROSIMY O WASZE WSPARCIE TEJ AKCJI POPRZEZ:
- „polubienie” strony Festiwalu na Facebooku: www.facebook.com/1ufkp
- podarowanie nam niepotrzebnych, używanych lub nowych książek dla dzieci i dorosłych
- poinformowanie o wydarzeniu swoich znajomych, rodzin, sąsiadów
- pomoc w kontakcie z mediami (partnerzy promocji), wydawnictwami (darczyńcy) itp.
3. Zbiórka makulatury (całoroczna) lub elektrośmieci (raz na semestr, po ogłoszeniu)

4. Karnawałowe bale dla uczniów – planowany termin: 15 stycznia 2015 r.
5. Wsparcie czytelnictwa w klasach najmłodszych:
a. Głośne czytanie przez rodziców na pierwszych lekcjach
b. Nagrody na koniec roku „książka dla każdego ucznia” w klasach 0-3 (dofinansowanie)
6. Szkolny Finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy: styczeń 2015 r.
7. Wsparcie drużyn zuchowych i harcerskich - całorocznie
8. Święto Szkoły: WYBRANA SOBOTA W MAJU 2015 r.: kiermasz rękodzieła wykonanego przez uczniów i/lub
rodziców, występy artystyczne i pokazy uzdolnień poszczególnych klas i zespołów z zajęć pozalekcyjnych.
9. Promocja zdrowego żywienia, monitoring asortymentu szkolnego sklepiku i jakości pracy stołówki
szkolnej.
10. Pozyskiwanie dofinansowań spoza środków szkoły i Dzielnicy (np. organizacje pozarządowe,
dofinansowania z funduszy europejskich, sponsorzy itp.)
11. Zakupy środków na wyposażenie ponadstandardowe placówki (nagłośnienie, wyposażenie gabinetu
pielęgniarskiego, sprzęt multimedialny itp.)
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