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 17 listopada 2016 r.
1. Skarbnik RR przedstawił informację nt. aktualnego stanu funduszy Rady. Do chwili obecnej
złożonych zostało 175 deklaracji wpłat na ogólną liczbę 418 uczniów.
2. Po dyskusji przyjęty został plan finansowy Rady Rodziców na rok szkolny 2015/16 oraz uchwała
ws. dofinansowania dla kl. VI a;
3. Poinformowano o przebiegu spotkania przedstawicieli RR z Dyrekcją SP 12, podczas którego
omówiono główne kierunki planowanych działań inwestycyjnych Rady w bieżącym roku
szkolnym (rozwój instalacji monitoringu wizyjnego pomieszczeń, modernizacja szkolnej strony
www) Ponadto omówiono formułę organizacyjno-programową Choinki na Jazdowie, a także
zasady współpracy ze szczepem harcerskim „Rodło” w związku z przypadającym w tym roku
Jubileuszem jego 50-lecia.
4. Po dyskusji ustalono, że alternatywny do dotychczas dyskutowanego projekt uchwały ws.
konkursu składkowego powinien zostać przygotowany i przekazany na adres mailowy RR do
dn. 1 grudnia br. Jeżeli projekt ten zostanie przekazany we wskazanym terminie, Rada rozpatrzy
w trybie obiegowym dwa projekty, tj. projekt alternatywny i projekt dotychczas dyskutowany.
Jeżeli projekt alternatywny nie zostanie przekazany w ustalonym terminie, w trybie obiegowym
zostanie rozpatrzony wyłącznie dotychczas dyskutowany projekt.
5. Omówiono założenia projektu procedury odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez
podmioty zewnętrzne, wskazując w szczególności na zasadność określenia takich zasad, także
w kontekście ustawowych uprawnień Rady do opiniowania działalności prowadzonej przez
podmioty zewnętrzne na terenie Szkoły;
6. Omówiono wstępną koncepcję działań mających na celu wsparcie modernizacji szkolnej
strony www jako elementu całościowego funkcjonowania szkoły w przestrzeni wirtualnej oraz
uspójnienia zawartych na niej komunikatów. Projekt będzie podlegał dalszej dyskusji.
7. W odniesieniu do koncepcji monitoringu wizyjnego poinformowano o przygotowaniach do
przedstawienia koncepcji rozwoju nowej instalacji, obecnie funkcjonującej w pomieszczeniach
szatni szkolnej (brak możliwości integracji z wcześniej funkcjonującą instalacją). W tym celu
niezbędna jest identyfikacja miejsc wymagających monitorowania (w szczególności teren przed
wejściem do budynku – stojaki na rowery - oraz sala gimnastyczna – udostępniana w godzinach
wieczornych dla osób z zewnątrz).

