Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12
im. Powstańców Śląskich w Warszawie

sp12.radarodzicow@gmail.com
ul. Górnośląska 45
00-458 Warszawa

Skrót informacji z posiedzenia Rady Rodziców SP 12
w dniu 11 października 2017 r.
W dniu 11 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców SP nr 12 im. Powstańców Śląskich,
podczas którego omówione zostały następujące sprawy:
1. Drużynowy „Zuchów Króla Maciusia” dh Wojciech Czajkowski przedstawił zaproszenie na obchody
50. rocznicy zawiązania Szczepu „Rodło”, które odbędą się w dniu 14.10.2017 na terenie Szkoły,
a także informację na temat współpracy RR ze Szczepem „Rodło”. Rada Rodziców przyjęła informację
oraz propozycje dot. dalszego wspierania działalności Szczepu „Rodło”.
2. Skarbnik RR przedstawił problemy związane z tworzeniem bazy danych i adresów poczty elektronicznej rodziców na podstawie ankiet i deklaracji, złożonych przez nich na pierwszym zebraniu. Następnie
Skarbnik przekazał przedstawicielom poszczególnych oddziałów tabele zawierające nazwiska rodziców
do uzupełnienia w Ponadto Przewodniczący zaproponował, aby na ww. zebraniu ponownie rozdać formularze deklaracji opłacania składek celem umożliwienia ich wypełnienia osobom, które dotychczas ich
nie złożyły.Informacja nt. aktualnego stanu funduszy Rady i wyników konkursu składkowego.
3. Sekretarz RR przedstawił informację nt. uwarunkowań prawnych działalności RR oraz ich zmian
w związku z reformą systemu edukacji. Następnie sekretarz przedstawił proponowany zakres zmian
w Regulaminie RR. Regulamin został dostosowany do przepisów nowej ustawy – Prawo Oświatowe .
4. Sekretarz przestawił projekt planu pracy Rady w roku szkolnym 2017/18 i zaprosił obecne osoby
do zgłaszania się do poszczególnych prac i projektów. W rezultacie powstała lista zadań wraz z przypisanymi osobami, odpowiedzialnymi za ich realizację.
5. Następnie został omówiony szczegółowo plan finansowy Rady na rok szkolny 2017/18. Rada Rodziców
wyraziła nadzieję, że wszystkie zadeklarowane wpłaty zasilą fundusz Rady i umożliwią sfinansowanie wydatków bieżących, jak i zaplanowanych inwestycji, w szczególności doposażenia pracowni komputerowej.
6. Przedstawiono propozycję konkursu składkowego w formie nieco zmodyfikowanej w stosunku do roku
ubiegłego - o dofinansowanie będą mogły ubiegać się klasy, które dopełnią zasady „3 razy 60%” tzn.
w przypadku których nastąpi:
- złożenie deklaracji wpłat za min. 60% uczniów klasy (do dn. 20.10.2017 r.);
- opłacenie składek za min. 60% uczniów klasy (wpłaty wniesione na KP lub zaksięgowane
na r-ku bankowym Rady w terminie do dn. 30.04.2017 r.);
- uzyskanie wpłat na poziomie co najmniej 60% tzw. kwoty referencyjnej, stanowiącej
iloraz liczby uczniów klasy i kwoty sugerowanej minimalnej składki (150 zł rocznie).
Po dyskusji uchwała określająca nowe zasady konkursu składkowego została przyjęta w drodze głosowania.
Na tym posiedzenie zakończono.

