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Skrót informacji z posiedzenia Rady Rodziców SP 12
w dniu 8 grudnia 2016 r.
1. Przyjęcie porządku obrad – porządek obrad przyjęto bez dyskusji.
2. Informacja nt. zasad udziału przedstawicieli rad oddziałowych oraz   innych osób
w pracach Rady, w tym w podejmowaniu rozstrzygnięć oraz nt. modus procedendi na
posiedzeniach - poinformowano o obowiązujących zasadach uczestnictwa w posiedzeniach
Rady, ujętych w regulaminie Rady: co do zasady wszyscy rodzice mogą uczestniczyć w obradach,
natomiast do udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, dla zapewnienia ich prawomocności
(w szczególności w zakresie dysponowania środkami finansowymi), upoważnione są wyłącznie
osoby posiadające odpowiednie umocowanie tj. przedstawiciele rad klasowych, wybrani na
pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym, których identyfikacja następuje
na podstawie złożonego protokołu z zebrania wyborczego. Przedstawiono także ogólne
zasady komunikacji na posiedzeniach Rady, których przestrzeganie ma na celu zapewnienie
odpowiedniej kultury dyskusji i sprawnego przebiegu obrad.
3. Informacja nt. aktualnego stanu funduszy Rady – została przedstawiona przez Skarbnika
RR. Do dnia 6 grudnia uzyskano 75% wpływów szacowanych na podstawie złożonych deklaracji.
Otrzymano wpłaty od 41% uczniów szkoły.
4. Informacja nt. możliwości ew. pozyskania przez Radę funduszy ze źródeł zewnętrznych
– poinformowano o potencjalnych możliwościach pozyskania środków z funduszy Urzędu m. st.
Warszawy (budżet partycypacyjny, inicjatywa obywatelska), Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
oraz w ramach sponsoringu. Działania te nie zostały uruchomione, ponieważ nie zgłosiła się
żadna osoba chętna do ich przeprowadzenia.
5. Omówienie projektu koncepcji pracy z patronem Szkoły – w dyskusji wskazano, że
problematyka powstań śląskich jest dość odległa dla naszych uczniów. Dlatego celowe wydaje
się upowszechnianie w wiedzy o Górnym Śląsku w sposób przystępny i zrozumiały dla dzieci.
Jest to region o bogatej tradycji, historii i kulturze, których znajomość powinna być w szkole
pogłębiana, także w kontekście wychowania patriotycznego. Istnieją już w tym zakresie
pozytywne doświadczenia (wyjazdy uczniów wzorowych do siedziby ZPiT „Śląsk” w Koszęcinie,
warsztaty w ramach obchodów 70-lecia szkoły). Szczegółowy projekt koncepcji zostanie
opracowany w zespole z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców, komendy szczepu „Rodło”
(idea „Rodła” wiąże się ze śląskością) oraz grona pedagogicznego na początku przyszłego roku
kalendarzowego.
6. Omówienie projektu procedury odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez podmioty
zewnętrzne – dyskusję przełożono na kolejne posiedzenie z powodu nieobecności referenta
sprawy.

7. Omówienie koncepcji rozwoju instalacji monitoringu wizyjnego w budynku szkoły –
po dyskusji przedstawiona koncepcja została przyjęta do etapowej realizacji. Przedyskutowano
również ew. inne rozwiązania służące zwiększeniu bezpieczeństwa budynku szkoły (wymiana
szafek w szatni szkolnej, wynajęcie ochrony, montaż zamka elektrycznego do drzwi wejściowych
i stanowiska do jego obsługi, utworzenie śluzy wejściowej do budynku) i zarekomendowano ich
omówienie z Dyrekcją.
8. Sprawy różne:
• W związku z przyjęciem w głosowaniu elektronicznym uchwały ws. konkursu składkowego
omówiono jego zasady, przypominając o konieczności złożenia deklaracji wpłat od rodziców
w terminie do końca roku kalendarzowego;
• Osoby reprezentujące poszczególne rady klasowe poproszone zostały o pilne dostarczenie
protokołów z zebrań wyborczych – za pośrednictwem szkolnego sekretariatu lub
bezpośrednio do Sekretarza RR;
• Poinformowano o ustaleniach przyjętych na spotkaniu przedstawicieli RR z Dyrekcją
i komendą szczepu „Rodło” (wsparcie dla tegorocznych obchodów 50-lecia szczepu) oraz
na spotkaniu RR z przedstawicielką Fundacji Wspierania Rozwoju (planowane jest wspólne
spotkanie z panią bibliotekarką);
• Zapowiedziano przygotowanie projektu instrukcji finansowej oraz aktualizację tekstu
regulaminu (poprawki redakcyjne i stylistyczne, drobne uzupełnienia);
• Wśród potencjalnych obszarów wymagających ew. zaangażowania finansowego ze strony
RR wskazano zajęcia sportowe (SKS), językowe (j. francuski) oraz wyposażenie pracowni
komputerowej;
• Poproszono o zakomunikowanie rodzicom sugestii pedagoga szkolnego dot.:
(a) nieprzyprowadzania do szkoły dzieci chorych, co prowadzi do rozprzestrzeniania się
infekcji oraz (b) wyposażania uczniów w drugie śniadania;
• Wskazano sprawy wymagające poruszenia na najbliższym spotkaniu z Dyrekcją: (a) telefony
ze szkoły do rodziców (w przypadku nieuzyskania połączenia prośba o każdorazowe
pozostawianie wiadomości głosowej), (b) określenie zasad komunikacji pielęgniarki szkolnej
z rodzicami (prośba o każdorazowe informowanie rodziców w przypadku zgłaszania przez
dzieci dolegliwości);
• Przedstawiono uwagi do sposobu funkcjonowania świetlicy szkolnej (trudności
z lokalizacją dzieci, zbyt dużo telewizji), wymagające przedstawienia za pośrednictwem osób
uczestniczących w pracach rady świetlicy.

