
Uchwała Nr 2/2016/2017 

z dnia 09.11.2016r.  

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 154 w Warszawie  

Działając na podstawie ustawy z dnia 1 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zmianami), ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karty Nauczyciela i aktów 

wykonawczych do tych ustaw oraz Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 154 w 

Warszawie,  Rada Rodziców przyjęcie do realizacji „Ustaleń dotyczących działania Rady Rodziców ” 

1) ALUZYJNA – zmiana celu głównego finansowego na komputer przenośny do prowadzenia zajęć 
komputerowych (w zależności od wpływów) 

2) Pozostawienie finansowania konkursów pozaszkolnych (m.in. ALFIK)  oraz wewnątrzszkolnych, 
które są etapem eliminacyjnym w konkursach pozaszkolnych 

3) Konkursy wewnątrzszkolne –  
a. Rezygnacja z dyplomów zamawianych na rzecz drukowania ich na papierze ozdobnym, 

zakupionym przez Radę Rodziców, projekt wpisu przygotuje przedstawiciel Rady 
Rodziców – Pani Karolina Wieczorek 

b. Rezygnacja z nagród książkowych w konkursach wewnątrzszkolnych 
4) Nagrody na koniec roku szkolnego dla wszystkich wzorowych uczniów (niezależnie od wpłaty 

na Radę Rodziców). Na kolejnych zebraniach zdecydujemy czy zastąpić nagrody książkowe 
bonami np. do EMPIKu, DECATLONu itp. (Rada Rodziców opracuje krótką ankietę do uczniów 
i poprosi o określenie preferencji odnośnie nagród oraz poprosi Samorząd Szkolny o wsparcie 
w podjęciu decyzji) 

5) Zatwierdzenie Regulaminu Rady Rodziców  
6) Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Komisji Socjalnej. Uruchomienie Funduszu socjalnego – 15% 

Budżetu Rady Rodziców (dofinansowanie wycieczek lub innych sytuacji losowych). Pomoc 
przyznawana przez Komisję Socjalną Rady Rodziców SP154 na podstawie złożonych wniosków 
na podstawie regulaminu i podań od rodziców, wychowawców, specjalistów szkolnych.) Osoba 
odpowiedzialna: Ewa Szczecińska – Musielak (ewa_szczecinska@wp.pl) 

7) Obchody Dnia Patrona Szkoły – organizacja cyklu spotkań uczniów z podróżnikami w podziale 
na grupy wiekowe (prelekcje, pokaz zdjęć/slajdów, dyskusje).  

 Reprezentacje poszczególnych klas zostaną wybrane przez wychowawców lub 
wyłonione w konkursach tematycznych, związanych z patronem szkoły. Konieczne 
pogadanki przygotowujące do spotkania  

 Harmonogram spotkań zostanie ustalony przez koordynatorów (Po stronie Rady 
Rodziców Pani Ania Goździalska-Chmielarz, po stronie nauczycieli Pani Danuta 
Gierczak) 

8) Nałożenie na przewodniczących Trójek Klasowych obowiązku przekazywania wszelkich 
informacji do rodziców w swoich klasach, w szczególności mających na celu poprawę 
wpłacalności. Informowanie o celach Rady Rodziców finansowych i pozostałych. 

9) Cykliczne zebrania Rady Rodziców będą odbywały się tydzień przed spotkaniami 
z wychowawcami klas (terminy podane są w Kalendarzu Szkoły na stronie internetowej), 
w środy o godz. 18:30. W sytuacjach uzasadnionych będą ustalane terminy w zależności od 
potrzeb. 
Obecność jednego przedstawiciela z klasy jest obowiązkowa. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

Prezydium Rady Rodziców 
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