
        Warszawa, 29.09.2013 r. 
 
 

Protokół  
z posiedzenia Rady Rodziców (RR) Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców 

Śląskich przy ul. Górnośląskiej 45 w Warszawie (dalej jako „Szkoła”),  
które odbyło się w dniu 26 września 2013 r. o godz. 18.00 

 
 

 
Lista przedstawicieli klas obecnych na posiedzeniu została wskazana w załączniku nr 1 do niniejszego 
protokołu. W posiedzeniu wzięła udział p. Iwona Stępniak, Dyrektor Szkoły. 
 
Na postawie listy obecności potwierdzono, że jest kworum.  
 
Podczas zebrania podjęto następujące ustalenia: 

 
1) P. Aneta Morawska przedstawiła rozliczenie finansowe RR za rok szkolny 2012/2013.  
  
W odniesieniu do informacji dotyczących niskich składek zebranych od klas VI, p. Dyrektor 
poinformowała, że składki z klasy VI  były wymagane. W przeciwnym razie klasy te nie mogłyby 
wziąć udziału w balu karnawałowym Szkoły ani nie otrzymałyby nagród książkowych na 
zakończenie roku szkolnego. 

 
2) Pani Dyrektor przedstawiła: 

 zakres zadań rad rodziców wynikający z art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty; 

 obowiązujący dotychczas regulamin RR Szkoły. 
  

3) Przeprowadzono wybór do Prezydium RR: 

 W wyniku głosowania tajnego do Prezydium RR wybrano: 
1) p. Marka Skowrońskiego – jako przewodniczącego; 
2) p. Zbigniewa Bagińskiego – jako wiceprzewodniczącego; 
3) p. Marka Kisilowskiego – jako wiceprzewodniczącego i skarbnika; 
4) p. Aleksandrę Dmitruk – jako sekretarza. 

 Protokół z wyboru do Prezydium RR stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 

4) Nowo wybrany przewodniczący poprosił Dyrektor Szkoły o przekazanie obowiązującego 
regulaminu RR celem przedstawienia ewentualnych zmian przed następnym posiedzeniem 
RR. 

 
5) Dyrektor Szkoły przedstawiła RR potrzeby Szkoły w roku szkolnym 2013/2014, które 

przekazała Skarbnikowi. Podkreśliła jednocześnie, że w obecnym roku szkolnym niezwykle 
ważne jest uruchomienie dziennika elektronicznego w Szkole. Plan wydatków RR na rok 
szkolny 2013/2014 zostanie przedstawiony przez przewodniczącego RR i poddany 
głosowaniu na następnym zebraniu. 

 
6) Podjęto uchwałę o dysponowaniu środkami na rachunku RR przez nowe Prezydium RR. 

Uchwała nr 1-2013/2014 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

7) Podjęto uchwałę o przeznaczeniu z budżetu RR kwoty 250 zł na Ślubowanie klas pierwszych i 
Dzień Nauczyciela w październiku br. Uchwała nr 2-2013/2014 stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 

 
8) Na podstawie § 7 ust. 2 obowiązującego Regulaminu RR, RR zaproponowała wysokość 

dobrowolnej składki rocznej rodziców wszystkich klas na poziomie 150 zł. 
 



9) Brak jest wszystkich danych kontaktowych do nieobecnych członków RR z innych klas; brak 
jest też wszystkich protokołów z wyborów rad klasowych. W tym celu p. Aleksandra Dmitruk 
ustali kontakty do wszystkich osób, tak aby każda klasa miała wiedzę na temat posiedzeń RR. 

 
10) Sprawy różne: 

 Sklepik zacznie funkcjonować w Szkole od poniedziałku 30.09; asortyment sklepiku 
został ustalony w uzgodnieniu z dyrekcją Szkoły; 

 P. Marek Kisilowski poinformował, że rodzice jednej z klas przekazali mu swoje 
zastrzeżenia wobec pracy stołówki w Szkole i konkretne postulaty zostaną 
sformułowane w najbliższym czasie i przedstawione dyrekcji Szkoły. Pani Dyrektor 
poinformowała, że RR ma możliwość wyrażania opinii odnośnie do Stołówki na koniec 
roku szkolnego, która to pozytywna opinia jest niezbędna w celu przedłużenia umowy 
z firmą prowadzącą Stołówkę na kolejny rok szkolny. 

 
 
Następne posiedzenie RR planowane jest na dzień 10 października br. (czwartek) o godz. 17.30. 
  

  
Załączniki: 

1) lista obecności na posiedzeniu RR 
2) protokół z wyboru do Prezydium RR 
3) uchwała nr 1-2013/2014 o dysponowaniu środkami na rachunku RR 
4) uchwała nr 2-2013/2014 o przeznaczeniu z budżetu RR kwoty 250 zł na Ślubowanie klas 

pierwszych i Dzień Nauczyciela  
 
 
 
 
Protokół sporządził:       Protokół zaakceptował: 
 
 
…………………………………..      ………………………………. 

[Sekretarz]        [Przewodniczący] 
   


