
W dniu 9 marca 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 został przyjęty bez dyskusji. W związku  
z przybyciem na posiedzenie dużej liczby obserwatorów omówiono uwarunkowania formal-
ne ich uczestnictwa w obradach oraz zasady reprezentowania klas przez przedstawicieli, ujęte  
w Regulaminie RR;

2.	 Przyjęcie	 protokołu	 z	 poprzedniego	 zebrania – protokół został przyjęty z częściowym 
uwzględnieniem uwag p. H. Wójcickiej-Grudowskiej;

3.	 Informacja	nt.	aktualnego	stanu	funduszy	Rady – została przekazana w formie elektro-
nicznej przed spotkaniem i papierowej podczas spotkania. Omówienie punktu przesunięto na 
kolejne posiedzenie;

4.	 Informacja	nt.	działań	mających	na	 celu	nawiązanie	kontaktu	z	przedstawicielami	
rad	 oddziałowych	 nie	 biorącymi	 udziału	 w	 pracach	 Rady	 – przypomniano prośbę  
o przekazanie zaktualizowanej listy kontaktów w formacie *.doc i zapowiedziano stosowne 
uzupełnienie listy mailingowej Rady;

5.	 Informacja	nt.	II	etapu	montażu	instalacji	monitoringu	wizyjnego	na	terenie	Szkoły	 – 
Dyrekcja SP 12 wyraziła podziękowanie Radzie za przeprowadzenie tej inwestycji. Omówienie 
punktu przesunięto na kolejne posiedzenie

6.	 Dyskusja	nt.	proponowanych	działań	usprawniających	komunikację	Rady	z	rodzicami	– 
koncepcja proponowanych działań została przedstawiona przez p. H. Wójcicką-Grudowską.  
W dyskusji wskazano m.in. na potrzebę zbadania rzeczywistych potrzeb informacyjnych ro-
dziców oraz przypisania osób do konkretnych proponowanych działań, z których część jest już 
realizowana. W ramach pilotażu w terminie do kolejnego posiedzenia na szkolnej stronie www 
zostaną zamieszczone krótkie informacje oraz zdjęcia nt. sfinansowania przez Radę nagrody 
dla ucznia Szkoły, który dokonał bohaterskiego czynu oraz dot. montażu monitoringu (osoba 
odpowiedzialna – p. H. Wójcicka-Grudowska we współpracy z p. P. Baltazą i p. J. Bartoldem);

7.	 Informacja	nt.	działań	dostosowawczych,	podejmowanych	przez	Dyrekcję	w	związku		
z	 wdrażaniem	 reformy	 systemu	 edukacji	 – punkt został omówiony z udziałem Dyrek-
cji SP 12, która poinformowała o stanie przygotowań i planowanych dalszych działaniach.  
Dyrekcja zapowiedziała utworzenie oddziału dwujęzycznego, informując, iż z tą inicjatywą wy-
stąpił do niej organ prowadzący. W ocenie rady pedagogicznej jest to propozycja korzystna i roz-
wojowa dla szkoły. Omówiono uwarunkowania formalno-organizacyjne rekrutacji do oddziału 
dwujęzycznego oraz potencjalne konsekwencje nauczania języka francuskiego jako pierwszego 

Skrót informacji z posiedzenia Rady Rodziców SP 12
w dniu 9 marca 2017 r.

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

ul. Górnośląska 45
00-458 Warszawa



przy rekrutacji absolwentów Szkoły do szkół ponadpodstawowych. W odniesieniu do kwestii wy-
boru drugiego języka obcego nowożytnego do nauki w kl. VII i VIII w wyniku dyskusji ustalono, 
iż ankieta zostanie powtórzona na zebraniu dn. 23.03, a kafeteria języków do wyboru zostanie 
poszerzona o język angielski, przy wskazaniu, że nauka drugiego języka będzie odbywać się 
od podstaw i bez podziału na grupy wg stopnia zaawansowania jego znajomości. Nowy projekt 
ankiety zostanie przygotowany przez Radę Rodziców

8.	 Informacja	nt.	sytuacji	w	jednej	z	klas	– punkt wprowadzony do porządku obrad na wnio-
sek przedstawiciela tej klasy w RR został omówiony z udziałem Dyrekcji SP 12 w sposób zapew-
niający ochronę dóbr osobistych i danych wrażliwych członków społeczności klasy. Przedstawi-
ciele rodziców przedstawili swoją ocenę sytuacji w klasie, a Dyrekcja odniosła się do niektórych 
przedstawionych informacji, w szczególności wskazując na formalne i merytoryczne podstawy 
podejmowanych w tej sprawie działań.

Na tym posiedzenie zakończono.


