
        Warszawa, 22.11.2013 r. 

 

Protokół  

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

które odbyło się w dniu 20 listopada 2013 r. o godz. 17.30 

 

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

Na podstawie listy obecności potwierdzono, że jest kworum.  

 

Podczas zebrania podjęto następujące ustalenia: 

1. W związku z planowaną organizacją warsztatów świątecznych ustalono, że: 

a. przed zebraniem szkolnym (21 listopada) zostanie w Szkole umieszczone ogłoszenie w 
celu poinformowania o imprezie (odpowiedzialni: M. Skowroński i M. Grom); 

b. zostaną zakupione materiały dekoracyjne na warsztaty zgodnie z ustaleniami z 
p. E. Wawrzyniak, która warsztaty prowadzi (odpowiedzialna: A. Dmitruk). 

2. W związku z planowaną organizacją Choinki na Jazdowie ustalono, że: 

a. podczas zebrania szkolnego (21 listopada) przedstawiciele Rady przedstawią Dyrekcji 
Szkoły propozycję zmiany organizacji imprezy (odpowiedzialni: M. Skowroński i E. Bąk); 

b. zamiast kupować choinkę ze środków ze składek rodziców, E. Bąk zaproponowała 
zorganizowanie choinki bezkosztowo w zamian za reklamę dla firmy, która przekaże 
choinkę dla Szkoły; pomysł został przyjęty przez Radę jednomyślnie (odpowiedzialna E. 
Bąk);  

c. zostanie powieszone ogłoszenie w Szkole informujące o konieczności zgłoszenia się 
pięciu rodziców do pomocy przy utrzymywaniu porządku w czasie imprezy, w 
szczególności na zewnątrz (odpowiedzialna A. Dmitruk). 

3. Omówiono kwestię opiniowania przez Radę projektu rocznego planu finansowego Szkoły na 2014 
r. Zwrócono uwagę na konieczność porównania wydatków Szkoły Podstawowej nr 12 z 
wydatkami innych szkół w Dzielnicy Śródmieście. Przewodniczący M. Skowroński zobowiązał się 
do przesłania projektu uchwały w tym zakresie, niemniej jednak ostateczna opinia Rady zostanie 
podjęta po otrzymaniu projektu planu finansowego, co może nastąpić na początku grudnia.  

4. Sprawy różne: 

a. W dniu 22 listopada br. zostanie załatwiona sprawa dostępu do konta internetowego 
(odpowiedzialni: M. Kisilowski i M. Skowroński). 

b. Na następne zebranie zostanie przygotowana informacja na temat wpłat dokonanych 
przez poszczególne klasy w roku szkolnym 2013/2014 (odpowiedzialny: M. Kisilowski). 

 

Następne posiedzenie planowane jest na 18 grudnia br. na godz. 17.30, chyba że zaistnieje konieczność 
zaopiniowania planu finansowego Szkoły w trybie pilnym – w takim przypadku posiedzenie zostanie 
zwołane w trybie nadzwyczajnym (zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców). 

 

Protokół sporządziła:       Protokół zaakceptował: 

 

…………………………………..      ………………………………. 

       Aleksandra Dmitruk           Marek Skowroński 

 


