
Skrót informacji z posiedzenia Rady Rodziców SP 12 dn. 19.09. 2016 r. 

1) Zagajenie – wystąpienie Dyrekcji SP 12:  

Dyr. I. Stępniak podziękowała za współpracę z RR w ubiegłym roku szkolnym, wskazując, 

że podejmowane przez nią działania przysłużyły się całej społeczności szkolnej,  

2) Zapoznanie się z rezultatami działalności Rady i sposobami gospodarowania Funduszami 

w poprzedniej kadencji  

P. Marek Kisilowski poinformował o przekazaniu projektu sprawozdania finansowego i omówił 

działania Rady w poprzedniej kadencji. Rada włączyła się w organizację obchodów Jubileuszu 70-

lecia SP 12. Sfinansowano instalację monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach szatni szkolnej. 

Podjęto także działania służące zwiększeniu funduszy w dyspozycji RR – zainicjowano zbieranie 

składek w gotówce w dniach zebrań rodziców oraz ogłoszono konkurs na dofinansowanie klas 

najlepiej zbierających składki. Ponadto członkowie prezydium podejmowali działania, 

odpowiadając na bieżące potrzeby szkoły. 

3) Dyskusja nt. kierunków działań wspierających działalność dydaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą, prowadzoną na terenie Szkoły, przewidzianych do podjęcia w nowej kadencji 

Wskazano potrzebę wzmocnienia pracy z patronem szkoły pod kątem promowania różnorodności 

regionalnej i wiedzy nt. regionalizmu śląskiego. Rozważono również podjęcie takich działań, jak 

opracowanie projektu procedury odbioru dzieci szkolnych ze świetlicy przez przedstawicieli 

podmiotów zewnętrznych, organizacja spotkań z pracownikami szkoły celem identyfikacji 

możliwości ew. wsparcia ich działań przez RR, wsparcie modernizacji strony www szkoły, wsparcie 

dla szczepu harcerskiego „Rodło” z okazji obchodów jego 50-lecia. 

4) Dyskusja nt. kierunków działań inwestycyjnych, przewidzianych do podjęcia w nowej kadencji  

Wskazano na konieczność kontynuowania działań inwestycyjnych, mających na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa i funkcjonalności pomieszczeń szatni szkolnej, proponując ew. stworzenie 

infrastruktury ograniczającej dostęp do szkoły dla osób postronnych. 

5) Dokonanie wyboru przewodniczącego, nie mniej niż 2 zastępców przewodniczącego, sekretarza 

i skarbnika 

Dokonano wyboru prezydium RR w następującym składzie: przewodniczący – p. Marek Kisilowski, 

wiceprzewodniczący – p. Paweł Baltaza, p. Jan Bartold, p. Jacek Bieniak, sekretarz – p. Krzysztof 

Maryl, skarbnik – p. Zbigniew Bagiński. 

6) Zapoznanie się z wynikami wyborów do rad oddziałowych 

Do chwili obecnej otrzymano 9 protokołów na ogólną liczbę 18 oddziałów szkolnych. 


