
        Warszawa, 19.04.2015 r. 
 

Protokół  
z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców 

Śląskich przy ul. Górnośląskiej 45 w Warszawie, 
które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2015 r. o godz. 17.30 

 
Na posiedzeniu Rady Rodziców SP 12 (dalej jako: „Rada”) obecnych było 6 przedstawicieli rad 
klasowych. Lista obecnych osób na posiedzeniu została wskazana w załączniku nr 1 do niniejszego 
protokołu.  
Porządek obrad posiedzenia zakładał: 

1) Podsumowanie dotychczasowej działalności Rady  
2) Podsumowanie wpłat i wydatków Rady  
3) Planowane imprezy do końca roku (Konkurs Języka Francuskiego, Dzień Powstań Polskich, 

Dzień Francuski, Święto Szkoły, Zakończenie roku szkolnego)  
4) Zasady dofinansowania przez Radę wycieczek dzieci  
5) Sprawy różne 

 
Podczas zebrania podjęto następujące ustalenia: 
 
Ad. 3. Planowane imprezy do końca roku  
 
Konkurs języka francuskiego: Ustalono, że zostanie zakupiona woda, drożdżówki, słodycze i owoce  
oraz papier na dyplomy dla uczestników konkursu francuskiego. 
 
Dzień prezentacji Szkoły: Przewodniczący ustali jakie są plany Dyrekcji Szkoły co do organizacji tej 
imprezy. Podkreślano szczególnie, aby nie organizowano loterii, takiej jaka miała miejsce w ubiegłym 
roku. Pan P. Witecki zweryfikuje propozycje firm, które przesłały oferty na organizację balu 
karnawałowego, co do możliwości uatrakcyjnienia dla dzieci Dnia Szkoły ze środków Rady.  
 
Ad. 4. Zasady dofinasowania przez Radę wycieczek dzieci: 
 
Przewodniczący przekazał, że został poinformowany o orientacyjnej liczbie 17 wniosków, które mogą 
zostać złożone przez wychowawców poszczególnych klas do końca roku szkolnego. W związku z tym, że 
budżet przeznaczony na ten cel to 2.000 zł i wnioski składane pod koniec roku mogą nie uzyskać 
dofinansowania z powodu braku środków, postanowiono, że wnioski będą dofinansowane do 100 zł, 
a ewentualne przekroczenie tej kwoty będzie rozpatrywane indywidualnie. Niemniej jednak, zwrócono 
uwagę na konieczność angażowania również samych klas do dofinansowania wniosków poszczególnych 
uczniów, w szczególności gdy dotyczy to dofinansowania wyjazdów dłuższych np. zielonej szkoły. 
W takich przypadkach dofinansowanie Rady powinno pójść w parze z działaniem uczniów i klasy. 
 
Ustalono również, że wraz ze Szkołą Rada będzie występować do właściwych organów o refundację 
kosztów wycieczek dzieci objętych pomocą społeczną.  
 
Na koniec zaopiniowano pozytywnie dofinasowanie ucznia klasy 6b na wyjście do Opery Narodowej oraz 
częściowe dofinansowanie ucznia klasy 5c na zieloną szkołę. 
 
Ad. 5. Sprawy różne 
 

(1) Pani A. Ośko-Gozdecka zwróciła uwagę na konieczność zweryfikowania ofert firm 
ubezpieczeniowych przed upływem roku szkolnego i podjęła się zebrania ofert od kilku 
ubezpieczycieli. Oferty zostaną przedstawione na kolejnym zebraniu. 
 

(2) Przewodniczący ustali z Dyrekcją Szkoły zakres planowanych wydatków na organizację 
70 Jubileuszu Szkoły w przyszłym roku szkolnym. 

 
Ustalono, że na początku czerwca odbędzie się kolejne posiedzenie. Zaproszenie zostanie przekazane 
przez przewodniczącego po ustaleniu terminu. 
 
       Protokół zaakceptował: 
           Przewodniczący 


