
W dniu 6 kwietnia 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 uzupełniono o omówienie potencjalnych moż-
liwości reagowania Rady na trudne sytuacje, zgłaszane przez rodziców.

2.	 Dyskusja	nt.	potencjalnych	możliwości	reagowania	Rady	na	trudne	sytuacje,	zgłasza-
ne	przez	rodziców	– w dyskusji ustalono, że Rada rozważy możliwość powołania zespołu ds. 
wsparcia rodziców (nazwa robocza), złożonego z maks. 2 osób dysponujących odpowiednią 
wiedzą i doświadczeniem oraz dających rękojmię zachowania poufności. Rolą członków takiego 
zespołu byłoby omawianie sytuacji z rodzicami zgłaszającymi problem w celu wskazania po-
tencjalnych rozwiązań na jak najwcześniejszym etapie sprawy – z poszanowaniem odnośnych 
przepisów prawa i kompetencji właściwych pracowników Szkoły oraz instytucji zewnętrznych. 
Funkcjonowanie takiego zespołu powinno znaleźć odniesienie w programie wychowawczo-pro-
filaktycznym Szkoły. Należy określić skład zespołu, zasady jego funkcjonowania oraz sposób 
upowszechnienia informacji nt. jego powołania, a także określić kanał komunikacji rodziców  
z członkami zespołu.

3.	 Przyjęcie	protokołu	z	poprzedniego	zebrania	– do protokołu nie zostały zgłoszone żadne 
uwagi.

4.	 Informacja	nt.	aktualnego	stanu	funduszy	Rady – z powodu nieobecności referenta spra-
wy omówienie punktu przełożono na kolejne posiedzenie.

5.	 Informacja	nt.	realizacji	II	etapu	montażu	instalacji	monitoringu	wizyjnego	w	budyn-
ku	Szkoły	– omówienie punktu przełożono na kolejne posiedzenie.

6.	 Informacja	nt.	stanu	prac	nad	modernizacją	szkolnej	strony	www	– p. Jan Bartold poin-

formował o przygotowaniu projektu nowego interfejsu, który obecnie czeka na akceptację Dyrek-
cji. Intencją RR jest uruchomienie zmodernizowanej strony z początkiem nowego roku szkolne-
go. Odnośnie do uwag dot. zakładki RR, przygotowanych przez p. H. Grudowską, postanowiono,  
że zostaną one uwzględnione w części obejmującej usunięcie nieaktualnych treści, natomiast  
w części wymagającej modyfikacji układu treści będą one implementowane w ramach przygoto-
wań do uruchomienia nowej strony.

7.	 Informacja	nt.	stanu	realizacji	działań	usprawniających	komunikację	Rady	z	rodzicami	–	
poinformowano o zamiarze zapewnienia możliwości kierowania przez RR komunikatów mailowych 
bezpośrednio do wszystkich rodziców. Popularyzacji dokonań RR ma służyć również uruchomienie 
newslettera, który także będzie dystrybuowany do wszystkich rodziców. Ponadto, w celu zwiększe-
nia identyfikacji rodziców z kierunkami wydatkowania funduszy Rady, RR rozważy przygotowanie  

Skrót informacji z posiedzenia Rady Rodziców SP 12
w dniu 6 kwietnia 2017 r.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12
im. Powstańców Śląskich w Warszawie sp12.radarodzicow@gmail.com

ul. Górnośląska 45
00-458 Warszawa



we wrześniu br. ankiety ws. propozycji przeznaczenia funduszy RR w nowym roku szkolnym.

8.	 Informacja	nt.	stanu	realizacji	ustaleń	ze	spotkania	z	Dyrekcją	i	komendą	szczepu	
harcerskiego	„Rodło”	– p. Krzysztof Maryl poinformował o umieszczeniu nowej ekspozycji 
harcerskiej w hallu wejściowym szkoły oraz o wymianie ram ekspozycyjnych na nowoczesne 
ramy zatrzaskowe – inwestycje te zostały sfinansowane z funduszy RR. Aktualnie trwają przygo-
towania do remontu harcerskich pomieszczeń magazynowych (długi weekend majowy), który 
ma zostać poprzedzony wymianą i wzmocnieniem instalacji oświetleniowej w kwietniu br. 

9.	 Informacja	nt.	działań	podejmowanych	w	otoczeniu	Szkoły	– p. Barbara Gołębiewska  
z Fundacji Wspierania Rozwoju poinformowała o perspektywach realizacji 3 projektów zgło-
szonych przez nią w ramach budżetu partycypacyjnego: budowy ścieżki rowerowej na Jazdowie 
(na razie nieaktualne), instalacji siłowni plenerowej przy ul. Jazdów (do wykorzystania przez 
uczniów Szkoły w ramach zajęć WF) oraz utworzenia w jednym z domków fińskich Domu 
Wspierania Rozwoju (możliwość ew. organizacji zajęć dla uczniów Szkoły – sprawa w toku), 
jak również o planowanych przez Zarząd Terenów Publicznych zmianach w bezpośrednim oto-
czeniu szkoły (remont chodnika w okresie wakacyjnym, montaż stojaków rowerowych przed 
„rowerowym majem”).

Na tym posiedzenie zakończono.


