Warszawa, 12.10.2013 r.

Protokół
z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców
Śląskich przy ul. Górnośląskiej 45 w Warszawie,
które odbyło się w dniu 10 października 2013 r. o godz. 17.30

Lista członków Rady Rodziców (dalej jako: „Rada”) obecnych na posiedzeniu została wskazana
w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu wzięła również udział p. Iwona Stępniak,
Dyrektor Szkoły.
Na postawie listy obecności potwierdzono, że jest kworum.
Zatwierdzono porządek obrad, który zakładał:
1) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia treści protokołu z zebrania Rady Rodziców z dnia
26 września 2013 roku
2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej treści Regulaminu Rady Rodziców
3) podjęcie uchwały w sprawie propozycji wydłużenia przerwy obiadowej z 15 do 20 minut
4) zatwierdzenie planu wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014
5) sprawy różne
Podczas zebrania podjęto następujące ustalenia:
Ad. 1.
Podjęto jednogłośnie uchwałę nr 3-2013/2014 w sprawie przyjęcia treści protokołu z zebrania Rady
Rodziców z dnia 26.09.2013 r. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Jednocześnie poinformowano wszystkich członków Rady, że ich obowiązkiem jest rozpowszechnianie
ustaleń z posiedzeń Rady wśród rodziców dzieci danej klasy (oddziału), którą reprezentują.
Ad. 2.
Przewodniczący Marek Skowroński poinformował, że mailem przed spotkaniem przekazał do
konsultacji członków Rady projekt nowego regulaminu Rady Rodziców. Podczas posiedzenia, do
projektu regulaminu Rady zgłosiły uwagi p. Dyrektor Iwona Stępniak, p. Zbigniew Bagiński, p. Marek
Kisilowski, p. Milena Kulig oraz p. Aleksandra Dmitruk.
Po naniesieniu zmian wynikających z dyskusji Rada podjęła jednogłośnie uchwałę nr 4-2013/2014
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady przy Szkole Podstawowej Nr 12 im. Powstańców Śląskich
w Warszawie. Tym samym dotychczasowy regulamin z dnia 17 listopada 2008 został uchylony.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ustalono, że nowy Regulamin zostanie umieszczony na tablicy w Szkole oraz na stronie internetowej
w terminie 7 dni od dnia uchwalenia.
Ad. 3.
Przedyskutowano wniosek jednego z członków Rady o przedłużenie przerw międzylekcyjnych w celu
wydłużenia czasu na posiłek dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej. W wyniku dyskusji Rada
postanowiła przełożyć ustalenia w tym zakresie na drugi semestr roku szkolnego 2013./2014.
Ad. 4.
P. Marek Kisilowski, Skarbnik Rady, przedstawił preliminarz wydatków Rady Rodziców na rok szkolny
2013/2014, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Rada jednogłośnie przyjęła wstępny
preliminarz wydatków Rady na rok szkolny 2013/2014.
Jednocześnie ustalono, że przedstawiciele wszystkich klas (oddziałów) powinni na najbliższym
zebraniu szkolnym, planowanym na 17 października 2013 r. zebrać deklaracje rodziców odnośnie
wysokości deklarowanej składki rocznej na Radę. Przypomniano, że na ostatnim zebraniu Rada

zaproponowała wysokość dobrowolnej składki rocznej rodziców wszystkich klas na poziomie 150 zł, tj.
75 zł za semestr. Zgodnie z nowo przyjętym regulaminem, deklaracje z kwotami dobrowolnych wpłat
na konto Rady rodziców uczniów danej klasy powinny zostać przekazane przez przedstawicieli Rad
Klas do Skarbnika lub Przewodniczącego najpóźniej do końca października 2013 r.
Zaproponowano również, żeby zaangażować uczniów Szkoły w dystrybucję ulotek propagujących
wpłacanie składek na Radę na cele oświatowe zaproponowane w preliminarzu wydatków. Propozycję
ulotki przedstawi przed najbliższym zebraniem szkoły Przewodniczący Rady.
Ad. 5
W sprawach różnych przedyskutowano następujące kwestie:
(1) P. Dyrektor Iwona Stępniak poinformowała, że rozpoczęcie remontu sali gimnastycznej we
wrześniu wynika z harmonogramu przyjętego przez władze dzielnicy. Stan prac wskazuje, że
remont zostanie zakończony z opóźnieniem.
(2) P. Dyrektor Iwona Stępniak wyjaśniła, że w ub. roku szkolnym miała miejsce weryfikacja
księgozbioru w bibliotece z uwagi na fakt, że biblioteka jest bardzo mała a było w niej wiele
książek nieprzydatnych ani dla dzieci ani dla nauczycieli. Pomimo podjętych prób przekazania
książek do innych szkół albo bibliotek, nie udało się znaleźć chętnego do przejęcia książek.
W związku z tym zostały zapakowane w kartonowe pudła i przekazane na makulaturę.
(3) W Szkole panuje wszawica. P. Dyrektor poinformowała, że problem dotyczy szkół w całej
Warszawie. W związku z powyższym podjęto działania w celu minimalizacji zjawiska, m.in.
w najbliższy weekend szafki w szatni mają zostać zdezynfekowane a każdy nauczyciel
powinien poinformować przed weekendem rodziców o konieczności obserwacji dzieci.
Poinformowano również, że w szkole pojawiły się przypadki owsicy, choć skala zjawiska jest
mniejsza niż w przypadku wszawicy.
(4) Ustalono, że zostanie założona skrzynka mailowa Rady, poprzez którą rodzice będą mogli
kontaktować się z członkami Rady.
(5) Ustalono, że członkowie Prezydium Rady podczas najbliższego zebrania szkolnego odwiedzą
klasy pierwsze i drugie oraz zerówkę, w celu przedstawienia działań podejmowanych przez
Radę.
Załączniki:
1) lista obecności na zebraniu
2) uchwała nr 3-2013/2014 w sprawie przyjęcia treści protokołu z zebrania Rady Rodziców z dnia
26.09.2013 r
3) uchwała nr 4-2013/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady przy Szkole Podstawowej Nr 12 im.
Powstańców Śląskich w Warszawie
4) zatwierdzony plan wydatków Rady Rodziców na 2013/2014
Następne posiedzenie RR planowane jest na dzień 20 listopada br. (środa) o godz. 17.30.
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