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Skrót informacji z posiedzenia Rady Rodziców SP 12
w dniu 28 września 2017 r.
W dniu 28 wrześniaa 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców SP nr 12 im. Powstańców Śląskich,
podczas którego omówione zostały następujące sprawy:
1. Sekretarz Rady w poprzedniej kadencji (p. Krzysztof Maryl) poinformował o działaniach przeprowadzonych przez Radę na początku roku szkolnego.
2. Zastępca przewodniczącego Rady, p. Jan Bartold, przedstawił informacje nt. deklaracji wpłat
oraz rezultatów ankiety, przeprowadzonej na pierwszym zebraniu rodziców dn. 14 września.
Złożono 317 deklaracji za 69% uczniów(o 5 pkt proc. więcej niż w roku ubiegłym). Na 1 ucznia szkoły przypada niecałe 100 zł (97,64) zadeklarowanej kwoty wpłat z tytułu składek. Klasami deklarującymi najwyższe
wsparcie są kolejno Ia, IIIb oraz Vb, natomiast najniższą kwotę składek zadeklarowały VIb, VIIa oraz IIb.
Zebrano 297 ankiet ws. kierunków działań inwestycyjnych Rady. Liczba ta odpowiada 65% uczniów
Szkoły, można zatem przyjąć, że ankiety złożyła większość rodziców. Zdecydowana większość respondentów (60% - 178 ankiet) opowiedziała się za uzupełnieniem wyposażenia pracowni komputerowej.
Zgromadzono 274 adresy e-mail osób zainteresowanych otrzymywaniem newslettera i komunikatów
Rady Rodziców.
3. Dzięki dobrej współpracy z Dyrekcją i gronem pedagogicznym udało się zapewnić właściwe przeprowadzenie wyborów przedstawicieli klas zgodnie z odnośnymi przepisami prawa oświatowego. Zebrano
protokoły i karty wyborcze ze wszystkich 19 oddziałów (w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele
14 oddziałów).
4. Przewodniczący i Sekretarz Rady przedstawili sprawozdanie z jej działalności w roku szkolnym.
Poinformowano, że działania Rady w poprzednim roku szkolnym miały na celu wspieranie dostosowania szkoły do wymogów wynikających z reformy systemu edukacji, co określiło kierunki podejmowanych działań organizacyjno-inwestycyjnych. Proponowane inwestycje mają szczególnie istotne
znaczenie z uwagi na fakt, że przez najbliższe dwa lata budynku szkolnego nie opuści żaden rocznik
uczniów, a liczba dzieci korzystających z opieki świetlicowej jest stosunkowo duża i nadal się zwiększa.
Następnie Skarbnik przedstawił Sprawozdanie Finansowe. Saldo początkowe wyniosło 27 957 zł, saldo
końcowe – 37 691 zł. Planowano przychody na poziomie 35 820 zł, faktycznie wykonano 39 019 zł
(8% więcej). Wydatki bieżące były niższe od planowanych o 29,5% (15 516 zł zamiast 22 003 zł), natomiast
wydatki inwestycyjne były wyższe o 37,4% (13 738 zł zamiast 10 tys. zł). W rezerwie pozostało niecałe 10 tys. zł.
Sprawozdanie i sprawozdanie finansowe zostały przyjęte.
5. Dyrekcja poinformowała, że w związku z wprowadzaną reformą systemu edukacji podjęto w szkole liczne działania dostosowawcze, obejmujące w szczególności inwestycje w budynku szkolnym (pracownie
przedmiotowe, biblioteka, wymiana drzwi do sal – z wydatną pomocą zastępcy przewodniczącego Rady,
p. Pawła Baltaza). Ponadto przeprowadzono liczne zmiany organizacyjne (więcej oddziałów, wię-

cej uczniów, nowi nauczyciele) oraz programowe (klasy siódme, oddział dwujęzyczny, wprowadzenie nauki drugiego języka obcego nowożytnego zgodnie z preferencjami większości rodziców, którzy zostali uprzedzeni, że zgodnie z podstawą programową będzie się ona odbywać od podstaw).
Dyrekcja poprosiła o zrozumienie dla nowych warunków i ograniczeń wynikających z możliwości lokalowych
oraz obowiązków statutowych szkoły, wskazując na potrzebę odpowiedniego planowania dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci.
6. Przedstawiono projekt programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. W dyskusji podkreślono,
że projekt programu został skonsultowany z Radą i uwzględniono w nim główne postulaty, podniesione
przez Radę (ustanowienie zespołu mediacyjnego, podanie do publicznej wiadomości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, przygotowanie koncepcji pracy z patronem Szkoły). Po dyskusji
uchwalono przyjęcie programu wychowawczo-profilaktycznego w porozumieniu z radą pedagogiczną
Szkoły.
7. Dyrekcja oraz przedstawiciele Rady złożyli podziękowania ustępującemu przewodniczącemu Rady
Rodziców, p. Markowi Kisilowskiemu za wieloletnie bezinteresowne zaangażowanie w sprawy Szkoły,
życząc mu dalszych sukcesów w życiu zawodowym i działalności społecznej.
8. Zgodnie z Regulaminem Rady, dokonano wyboru:
• Przewodniczącego – p. Paweł Baltaza;
• Zastępców przewodniczącego – p. Elżbieta Majewska, p. Grzegorz Makówka, p. Rafał Sawczuk
• Skarbnika – p. Jan Bartold
• Sekretarza – p. Krzysztof Maryl.
9. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, wskazano osoby upoważnione do dysponowania Funduszami Rady, w tym do składania dyspozycji do wykonywania operacji na jej rachunku bankowym –
p. Paweł Baltaza – Przewodniczący Rady, p. Jan Bartold – Skarbnik, p. Elżbieta Majewska – Zastępca
przewodniczącego, p. Rafał Sawczuk – Zastępca przewodniczącego.
10. Dokonano przyjęcia harmonogramu posiedzeń w nowej kadencji – proponowany harmonogram
został przyjęty bez dyskusji, z uwzględnieniem faktu, że wobec niewyczerpania agendy posiedzenia zapowiedziano zwołanie jeszcze jednego zebrania w dodatkowym terminie (1. połowa października br.).
Pozostałe punkty agendy postanowiono omówić na kolejnym posiedzeniu.
Na tym posiedzenie zakończono.

