
        Warszawa, 6.02.2015 r. 

 

Protokół  

z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców 
Śląskich przy ul. Górnośląskiej 45 w Warszawie, 

które odbyło się w dniu 19 stycznia 2015 r. o godz. 17.00 

 

Lista członków Rady Rodziców SP 12 (dalej jako: „Rada”) obecnych na posiedzeniu została wskazana 
w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.  

Porządek obrad posiedzenia zakładał: 
1) omówienie organizacji balu karnawałowego 
2) sprawy różne: udział w Szkołolandii oraz organizacja konkursu języka francuskiego 

 

Podczas zebrania podjęto następujące ustalenia: 

 

1. W związku z planowaną organizacją balu karnawałowego dla uczniów SP 12: 

a. Przedyskutowano oferty, które wpłynęły od firm zewnętrznych. Pan P. Witecki dopyta o 
szczegóły ofert, które mieszczą się w kwocie zaplanowanej pierwotnie na ten cel 
(3,000,00 zł) i zweryfikuje dostępność firm w terminie balu karnawałowego (13.02.2015); 
Ustalono, że dla starszych klas impreza będzie miała formę dyskoteki; 

b. Przewodniczący przedyskutuje z Dyrekcją Szkoły udział rodziców w dekorowaniu Sali 
oraz zaangażowanie podczas imprezy i przekaże szczegóły ustaleń pozostałym członkom 
Rady Rodziców.  

 

2. A. Dmitruk przekazała informację na temat dotychczasowych wpłat rodziców dokonanych przez 
poszczególne oddziały. Zwróciła uwagę, że poziom wpłat w ramach klas 5 i 6 jest dramatycznie 
niski – stanowi tylko 5% wszystkich wpłat a dwie klasy w ogóle dotychczas nie dokonały żadnej 
wpłaty.  

 

3. Przewodniczący M. Kisilowski poinformował, że w Dyrekcja Szkoły nie uzyskała z Urzędu Miasta 
St. Warszawy całego planowanego budżetu na organizację konkursu języka francuskiego. Rada 
Rodziców przewidziała w preliminarzu wydatków przeznaczenie na ten cel kwoty 4,000 zł. 

 
Dodatkowo, w tym temacie A. Dmitruk poinformowała, że zgodnie z listą adresową przygotowaną 
przez K. Dzieniszewską-Naroską, pod koniec roku wysłane zostały listy do firm francuskich 
z prośbą o dofinansowanie organizacji konkursu języka francuskiego. List został wysłany w języku 
francuskim, zgodnie z treścią przekazaną przez K. Zendel. 

 

4. Przewodniczący M. Kisilowski poprosił członków Rady Rodziców o udział w Szkołolandii 
i reprezentowanie SP12. Na spotkaniu zaprezentują się śródmiejskie szkoły podstawowe i jest to 
okazja do upowszechnienia informacji na temat SP12. Szkołolandia odbędzie się 28 lutego br. 
W godz. 10-14 w Szkole Podstawowej nr 220 w al. Jana Pawła II 26. 

 

Nie ustalono daty kolejnego posiedzenia. Zaproszenie zostanie przekazane przez przewodniczącego po 
ustaleniu terminu. 

 

       Protokół zaakceptował: 

           Przewodniczący 


