RADA RODZICÓW SZKOŁY nr 54

Drodzy Rodzice

na początku roku szkolnego, w pierwszym liście skierowanym do Państwa obiecaliśmy, że będziemy
informować o pracach Rady Rodziców i wyzwaniach, przed którymi stoi „społeczność szkolna”.
Liczymy, że taka komunikacja zachęci Państwa do zaangażowania w sprawy „Naszej Szkoły” a poniższe
informacje przybliżą stan naszych prac.
Przypomnienie głównych wyzwań…
W liście wysłanym na początku roku szkolnego określiliśmy 3 główne wyzwania dla Rady Rodziców:
1) Szkoła jest za mała! - brak możliwości komfortowej nauki dzieci
2) Konieczność większego zaangażowania rodziców w życie szkoły.
3) Finansowanie - znalezienie dodatkowych źródeł dochodów szkoły.
Przedstawiliśmy też zadania (patrz poniżej), informując, że zrealizujemy je, w razie współpracy rodziców:
- wspomaganie dyrekcji w pracach projektowych i administracyjnych w celu rozbudowy szkoły,
- dofinansowanie łączności wewnątrz szkoły,
- nagłośnienie sali gimnastycznej,
- projekt poprawy infrastruktury informatycznej,
- gromadzenia dodatkowych środków finansowych na działania Rady i szkoły,
- utworzenie budżetu uczniowskiego - do dyspozycji dzieci,
- organizacja pikniku rodzinnego i dnia sportu,
- nagrody dla uczniów na koniec roku,
- nagrody na konkursy organizowane przez nauczycieli,
- biuletyn informacyjny o życiu szkoły i inicjatywach rodziców,
- nagrody specjalne dla wybitnych uczniów.

Pora więc na pierwsze podsumowanie….

Podjęte działania przez Radę Rodziców – rok 2020/21

Na poprzedniej stronie, szarym kolorem czcionki, oznaczyliśmy zadania, które udało nam się zrealizować
w całości. Poniżej przedstawiamy pełną listą działań:
1) Dofinansowaliśmy ze środków Rady łączność wewnątrz szkoły (dostarczyliśmy bezpłatnie 4
telefony + oraz zakupiliśmy do nich karty tel.).
2) Zaopiniowaliśmy dokumenty tj.: program wychowawczo-profilaktyczny, plan finansowy szkoły,
zatwierdziliśmy kalendarz roku szkolnego, kalendarz zebrań i konsultacji, terminy konsultacji online nauczycieli, kalendarz imprez i uroczystości na rok szkolny 2020/2021; podjęliśmy uchwały w
sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć.
3) We współpracy z Dyrekcją udało się zorganizować obiady w szkole. Przeprowadziliśmy ankiety
dot. jakości serwisu obiadowego; powtórzymy je w drugim półroczu.
4) Dokonaliśmy wyboru firmy ubezpieczeniowej – z oferty skorzystało 135 uczniów szkoły.
5) Dzięki współpracy z Panią Dyrektor (dziękujemy!) udało się uzyskać dostęp do e-podręczników,
aby „odciążyć” w przyszłości plecaki dzieci i zapewnić wygodną pracę w czasie lekcji zdalnych.
6) Dofinansowaliśmy nagrody w 1 konkursie przedmiotowym; ze względu na COVID kilka innych
konkursów zostało zawieszone.
7) Dofinansowaliśmy zakup książek do biblioteki szkolnej (500 zł).
8) Podpisaliśmy umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska”, KRS: 0000052078,
umożliwiającą gromadzenie środków od sponsorów i z rodziców (odpis 1% od podatku).
O szczegółach powiadomiliśmy Państwa końcem listopada.
9) Odbyliśmy spotkania w sprawie rozbudowy szkoły m.in. z Radnymi Miasta Krakowa oraz z
Prezydentem Miasta Krakowa (dalsze informacje nt. tych prac – poniżej, na kolejnej stronie).
10) Wystąpiliśmy z pismami w sprawie poprawy organizacji ruchu w pobliżu szkoły.
11) Wystąpiliśmy do firm informatycznych o nieodpłatne przekazanie sprzętu IT.
12) Odbywamy konsultacje z architektami – w sprawie koncepcji rozbudowy szkoły i kierunków
dalszych prac.
13) Ogłosiliśmy referendum wewnątrzszkolne w sprawie drugiej lokalizacji szkoły – wynik
referendum (68.5%) pozwolił pozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie II lokalizacji szkoły.
14) Opracowaliśmy we współpracy z opiekunami samorządu uczniowskiego regulamin „budżetu
uczniowskiego”; przeznaczyliśmy poważne środki na projekty uczniowskie w roku 2020/21
(ogłoszenie budżetu – nastąpi w tym tygodniu).
15) Przyłączyliśmy się do 2 akcji – Świąteczna Paczka oraz Mikołajkowy film dla dzieci.
16) Jako osoby prywatne, z własnych środków i własnym nakładem pracy w tzw. „czynie
społecznym”, pomalowaliśmy dwie, będące w najgorszym stanie klasopracownie w szkole.
17) Przygotowujemy (ogłoszenie nastąpi w tym tygodniu) 2 akcje:
- zbieranie książek/ lektur dla biblioteki szkolnej
- zbierania makulatury
O szczegółach tych 2 akcji poinformujemy Państwa mailowo i na Librusie.
O dalszych działaniach (częściowo utrudnionych ze względu na obecny stan epidemiczny) będziemy
Państwa informować na bieżąco.
Mamy nadzieję, że już niebawem uda się zrealizować kolejne pomysły, co powinno wpłynąć na
poprawę jakości nauki naszych dzieci.

Informacje finansowe
Dzięki Państwa ofiarności Rada Rodziców dysponuje obecnie budżetem w wysokości 11.294 zł (stan na
30.11.2020 r.) z czego większość środków wpłynęła w formie ustalonych składek na komitet rodzicielski
oraz z dobrowolnych wpłat, znacznie przekraczających ustaloną składkę. Zanotowaliśmy dobrowolne,
ponadnormatywne wpłaty w wysokości od 200 zł do 1000 zł od pojedynczych darczyńców! Za wszystkie
wpłaty dziękujemy, jednocześnie zachęcając do wpłat osoby, które z różnych powodów jeszcze nie
zdążyły tego zrobić.
Liczy się każda wpłata. Wszystkie środki wydamy wyłącznie na rozwój naszych dzieci.
Zanotowaliśmy także wpływ pierwszych środków, od pozyskanych przez nas darczyńców, na konto
Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”. Środki te wykorzystamy na poprawę warunków nauki
dzieci w szkole.
Liczymy, że przystąpicie Państwo masowo do akcji przekazywania 1% z Waszych podatków na cel nam
najbliższy – tj. cel Naszej szkoły i Naszych dzieci.
Doceniamy wszystkich, którzy pomagają szkole. W związku z tym, zdecydowaliśmy o przyznaniu
niektórym osobom (lista ciągle otwarta) tytułu dobroczyńcy szkoły, którym to tytułem wyróżnimy na
koniec roku szkolnego osoby i firmy szczególnie zaangażowane w sprawy szkoły oraz wspierające naszą
szkołę (nie tylko finansowo).
Stan prac związanych z rozbudową szkoły
Po odbytych spotkaniach oraz przeprowadzonej „urzędowej” korespondencji, osiągnęliśmy stan, w
którym Urząd Miasta Krakowa uznał rozbudowę szkoły za konieczną i zasadną. Pierwszy krok za nami !!!
Istnieje jednak wiele barier związanych z obecną lokalizacją szkoły oraz obowiązującymi planami
zagospodarowania.
Dlatego też pracujemy obecnie nad koncepcją rozbudowy oraz zagwarantowaniem funduszy na ten cel w
budżecie Miasta Krakowa w kolejnych latach.
W ciągu kilku tygodni powinniśmy zgromadzić dalsze niezbędne do tych prac materiały. Poinformujemy
Państwa o tym w kolejnych miesiącach.
Zwracamy uwagę na to, że proces rozbudowy szkoły będzie długotrwały. Dlatego już teraz musimy we
współpracy z Dyrekcją podjąć działania zabezpieczające poprawne funkcjonowanie szkoły w kolejnym
roku, m.in. wnioskując o drugą lokalizację szkoły.
Ponieważ analiza obecnego stanu prawnego wymagają biegłości w wielu przepisach: prawnych,
budowlanych, związanych z funkcjonowaniem samorządu – musimy wykorzystać potencjał Państwa lub
znajomych, gdyż wszelkie analizy branżowe są bardzo kosztowne.
Prosimy o pełne zaangażowanie jak największej ilości Rodziców, szczególnie jeśli chodzi o pomoc
merytoryczną w wyżej wymienionych obszarach, w wywieraniu „nacisku społecznego, w dalszej
kolejności pomoc w gromadzeniu funduszy.

Najbliższe plany
Lepsze warunki edukacji naszych dzieci stworzymy wyłącznie wtedy, gdy wraz z Dyrekcją szkoły i gronem
pedagogicznym zbudujemy wspólnotę wokół naszej szkoły i klas naszych dzieci, czyli zaangażujemy się
w życie szkoły.
Nikt nie wykona za nas tej pracy. Pamiętajmy, że:
pozostawianie decyzji o warunkach w jakich uczą się nasze dzieci losowi lub urzędnikom, oznacza
godzenie się na stan obecny !
Wystarczy zwykłe zaangażowanie. Możemy jako Rodzice:
- przyłączyć się do ogłaszanych konkursów – gdzie do wygrania są realne środki poprawiające poziom w
jakim uczą się nasze dzieci. Wystarcza tylko „klikanie” w przesłane linki. To nie jest duży wysiłek !
- przystąpić do 2 ogłoszonych niebawem akcji: „makulatura” i „lektura dla biblioteki”
- odpisać 1% podatku przy rozliczeniu PIT w 2020
- poświęcić swój czas i wiedzę przy pracach koncepcyjnych związanych z rozbudową szkoły
- przyłączyć się do akcji „pomaluj szkołę”. 2 klasy, o czym informowaliśmy powyżej, pomalowaliśmy
osobiście . Wystarczy trochę chęci… i mała składka na farbę.
Prosimy wszystkich, aby swojej roli nie redukowali wyłącznie do wpłaty na komitet rodzicielski, choć
oczywiście jesteśmy wdzięczni za wszystkie wpłaty, gdyż właśnie one umożliwiają podejmowanie różnych
działań na rzecz dzieci (jak np. projekt budżetu uczniowskiego)
Najważniejsze jest jednak bezpośrednie zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.
Lista naszych działań może być i będzie rozszerzona, o wiele szybciej, w przypadku Państwa
zaangażowania.

Szukajcie nas w Szkole; zapraszamy do kontaktu.
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