Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12
im. Powstańców Śląskich w Warszawie

sp12.radarodzicow@gmail.com
ul. Górnośląska 45
00-458 Warszawa

Skrót informacji z posiedzenia Rady Rodziców SP 12
w dniu 11 maja 2017 r.
W dniu 11 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców SP nr 12 im. Powstańców Śląskich,
podczas którego omówione zostały następujące sprawy:
1. Przyjęcie porządku obrad – porządek obrad przyjęto jednogłośnie bez dyskusji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania – protokół poprzedniego zebrania przyjęto
jednogłośnie bez dyskusji.
3. Informacja nt. aktualnego stanu funduszy Rady i wyników konkursu składkowego –
została przedstawiona przez Skarbnika. Aktualne saldo rachunku bankowego Rady wynosi
42 733, 51 zł, a pogotowia kasowego – 262,69 zł.
Skarbnik przedstawił również wyniki konkursu składkowego, przeprowadzonego na podstawie
uchwały Rady nr 02/2016/17 z dn. 1 grudnia 2016 r.:
• 1 miejsce – klasa II b – współczynnik 1,0;
• 2 miejsce – klasa II d – współczynnik 0,94;
• 3 miejsce – klasa II c – współczynnik 0,92.
Ponadto, uwzględniając wysoki współczynnik i relatywnie duży wolumen wpłat klasy I b, który uprawniałby ją do uzyskania dofinansowania, gdyby zgodnie z zasadami konkursu składki
zostały opłacone za 60% uczniów tej klasy (opłacono za 58%), Rada zdecydowała o udzieleniu
tej klasie dofinansowania w wysokości 20% wpłaconej kwoty.
4. Informacja nt. ustaleń ze spotkania przedstawicieli Rady z Dyrekcją – członkowie RR
zostali poinformowani o ustaleniach przyjętych podczas spotkania w dn. 11 kwietnia br.
Przedstawiciele RR wyrazili zainteresowanie podjęciem działań na rzecz wsparcia nauczania
języka francuskiego, wskazując, że ich uruchomienie mogłoby służyć zwiększeniu popularności nauczania tego języka. Dyrekcja wskazała osobę z grona pedagogicznego do współpracy
z Radą w tym zakresie.
Zgodnie z ustaleniami z wcześniejszego spotkania z Dyrekcją i komendą szczepu „Rodło”
nt. aktywizacji pracy z Patronem Szkoły, Dyrekcja wskazała osobę z grona pedagogicznego
do współpracy z Radą w tym zakresie.
Potwierdzono, iż zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Dyrekcji, Rada zostanie włączona w przygotowanie projektów nowych regulacji wewnętrznych Szkoły, które wejdą w życie w nowym roku
szkolnym, w szczególności w przygotowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.
5. Informacja nt. realizacji II etapu montażu instalacji monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły – Dyrekcja wyraziła uznanie dla tej inwestycji sfinansowanej z funduszy RR.
W dyskusji wskazano na potrzebę rozważenia dalszej rozbudowy monitoringu i podejmowania
innych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa budynku Szkoły.

6. Informacja nt. stanu realizacji działań usprawniających komunikację Rady z rodzicami (w tym modernizacja szkolnej strony www) – poinformowano o przygotowaniu projektu
i jego uzgodnieniu z Dyrekcją, na wniosek której rozbudowane zostały elementy dot. języka francuskiego.
7. Informacja nt. stanu realizacji ustaleń ze spotkania z Dyrekcją i komendą szczepu harcerskiego „Rodło” – zgodnie z ustaleniami, w okresie długiego weekendu majowego harcerze
przeprowadzili remont jednego z pomieszczeń magazynowych, dokonując wzmocnienia instalacji
oświetleniowej, otynkowania ścian i pokrycia ich farbą odporną na wilgoć.
8. Informacja nt. działań związanych z wdrażaniem reformy systemu edukacji oraz
podejmowanych w otoczeniu Szkoły – ostatecznie w przyszłym roku szkolnym Szkoła nie
będzie prowadzić oddziału przedszkolnego, jednak docelowo takie oddziały mają być prowadzone przez wszystkie stołeczne szkoły podstawowe. Nauka w klasach I i II będzie prowadzona
na „wczesną” drugą zmianę (od godz. 11.45). Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem
i wyposażeniem pracowni fizyczno-chemicznej i biologiczno-geograficznej, jak również kompletowanie zespołu pedagogicznego.
W odniesieniu do oddziału dwujęzycznego oraz kwestii poziomowania nauki drugiego języka
obcego Dyrekcja wskazała, że ostateczne przesądzenia w tym zakresie zapadną na początku
nowego roku szkolnego i będą uwarunkowane czynnikami, które obecnie trudno przewidzieć
(nabór do oddziału dwujęzycznego i kompetencje językowe jego uczniów, liczebność „pozostałych” kl. VII, poziom znajomości języka angielskiego wśród uczniów tych klas).
Ponadto w ramach planowanych przez Zarząd Terenów Publicznych zmian w bezpośrednim
otoczeniu szkoły nastąpił montaż stojaków rowerowych przy skrzyżowaniu ul. Jazdów i Górnośląskiej. Instalacja kolejnej partii stojaków (przy szlabanie od strony ambasady niemieckiej)
oraz remont chodnika przed wejściem na teren szkoły planowane są w okresie wakacyjnym.
Na tym posiedzenie zakończono.

