Warszawa, 25.01.2014 r.

Protokół
z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców
Śląskich przy ul. Górnośląskiej 45 w Warszawie,
które odbyło się w dniu 23 stycznia 2014 r. o godz. 17.30
Lista członków Rady Rodziców SP 12 (dalej jako: „Rada”) obecnych na posiedzeniu została wskazana
w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad posiedzenia zakładał:
1) omówienie oferty balu karnawałowego
2) omówienie sytuacji finansowej (wpływów) na rachunek bankowy Rady Rodziców
3) podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup nowych komputerów
dla Szkoły
4) podjęcie decyzji w sprawie Szkołolandii,
5) sprawy różne.
Podczas zebrania podjęto następujące ustalenia:
1. W związku z planowaną organizacją balu karnawałowego dla uczniów SP 12 ustalono, że:
a. bal odbędzie się w planowanym pierwotnie terminie, tj. 6 lutego br.,
b. zaakceptowano ofertę firmy, która w ub. roku organizowała bal dla SP 12 (Be Active
Group),
c.

ustalono, że na organizację balu (wraz z materiałami dekoracyjnymi) przeznaczona
zostanie kwota 2.200 zł,

d. w balu wezmą udział tylko te klasy, w których zebrano składki od rodziców w wysokości
co najmniej 500 zł – wszystkim członkom RR zostanie przesłana informacja przed
najbliższym zebraniem, jakie wpłaty zostały dokonane od uczniów poszczególnych
oddziałów,
e. niezbędna będzie pomoc rodziców przy dekorowaniu sali gimnastycznej oraz w trakcie
balu karnawałowego.
2. Skarbnik M. Kisilowski przedstawił informację na temat wpłat rodziców dokonanych przez
poszczególne oddziały w I semestrze roku szkolnego. Dwie klasy nie dokonały dotychczas żadnej
wpłaty na RR.
3. W związku z planowanym uruchomieniem dziennika elektronicznego od roku szkolnego
2014/2015 w najbliższym czasie zostaną zakupione ze środków Rady komputery – ostatnie
brakujące 5 sztuk – co pozwoli na uruchomienie dziennika we wszystkich klasach.
4. W związku z planowanym udziałem SP 12 w trzecim spotkaniu Szkołolandii, na którym
zaprezentują się śródmiejskie szkoły podstawowe i które odbędzie się 8 lutego br. w godz. 10-14
w Szkole Podstawowej nr 220 w al. Jana Pawła II 26 ustalono, że:
a. należy zorganizować samochód dostawczy w celu przewiezienia materiałów reklamowych
w piątek przed spotkaniem i po spotkaniu,
b. w niewielkim stopniu konieczne jest wydrukowanie dodatkowych materiałów dotyczących
SP12 – ewentualny dodrukiem zajmie się Przewodniczący M. Skowroński.

5. Sprawy różne:
a. Z uwagi na brak SKS – piłki nożnej od 2014 r. Rada ustali z Dyrekcją SP12 możliwości
kontynuowania zajęć dla dzieci;
b. Przewodniczący M. Skowroński przedstawił propozycję dodatkowych zajęć artystycznych
dla dzieci (rzeźba/malarstwo itp.). Przedstawiciele poszczególnych rad klasowych zostali
poproszeni o zweryfikowanie potencjalnego zainteresowania takimi zajęciami wśród
rodziców i dzieci poszczególnych klas;
c.

W związku z trwającymi pracami nad tworzeniem budżetu partycypacyjnego w
Warszawie, pojawiła się propozycja złożenia projektu dla SP12. Kwestia ta zostanie
przedyskutowana w najbliższym czasie z Dyrekcją SP12 (sprawą zajmie się A. Dmitruk i
M. Skowroński);

d. W związku z planowanym w marcu br. Dniem Prezentacji Szkoły dla dzieci 6 i 7 -letnich,
Przewodniczący odpowiednio wcześniej podejmie uzgodnienia z Dyrekcją SP 12 w celu
ustalenia szczegółów zaangażowania Rady w tym wydarzeniu.
e. Przedyskutowano temat wszawicy w SP12. Na najbliższym zebraniu każdy przedstawiciel
rady klasowej powinien przekazać informację tym rodzicom, którzy nie wyrazili zgody na
kontrolę głowy swojego dziecka, że konieczna jest weryfikacja głów wszystkich dzieci, aby
wyeliminować zjawisko w SP12.
Następne posiedzenie planowane jest w marcu. Nie ustalono dokładnej daty posiedzenia. Zaproszenie
zostanie przekazane przez przewodniczącego przed planowanym spotkaniem.
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