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Protokół z pierwszego posiedzenia  

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12  

im. Powstańców Śląskich w Warszawie  

w dniu 14 października 2019 r. 

 

Uczestników obrad powitały panie dyrektor Iwona Stępniak i wicedyrektor Ewa 

Wawrzyniak. Pani dyrektor Iwona Stępniak omówiła dokonania Rady Rodziców w minionym 

roku szkolnym i złożyła podziękowania za owocną współpracę. Dyrekcja podkreśliła 

osiągnięcia Rady Rodziców w następujących obszarach: działania inwestycyjne, wspólne 

spotkania z Burmistrzem, współpraca z projektantem przy tworzeniu tzw. Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby planowanej rozbudowy szkoły, organizacja Narady 

Obywatelskiej o Edukacji, współpraca w organizacji XXIV Międzyszkolnego Konkursu Języka 

Francuskiego (w tym udział pracach jury konkursowego), dbałość o stronę internetową Szkoły 

oraz wsparcie funkcjonowania szkolnego systemu monitoringu. 

Ustępujący przewodniczący Rady Rodziców w roku 2018/2019, p. Marek Kisilowski, 

przedłożył sprawozdanie z działań Rady w minionym roku szkolnym. W sprawozdaniu 

wskazano w szczególności takie osiągnięcia, jak (1) współdziałanie z dyrekcją w zabieganiu  

o inwestycję, mającą na celu zwiększenie powierzchni dydaktycznej szkoły oraz (2) 

wprowadzenie zmian w szkolnym systemie oceniania - w wyniku dyskusji pomiędzy gronem 

pedagogicznym a przedstawicielami rodziców – zespół w składzie p. Grzegorz Makówka 

(Wiceprzewodniczący RR), p. Daria Widawska, p. Joanna Rheindorf-Zaorska, p. Paweł 

Baltaza). 

Ustępujący Przewodniczący podkreślił, że zasady oceniania należą do wyłącznych kompetencji 

Rady Pedagogicznej, więc tym bardziej należy podkreślić, że okazała się ona otwarta na 

konstruktywne propozycje przedstawicieli rodziców.  

Ustępujący Skarbnik Rady Rodziców, p. Marta Wróblewska podkreśliła potrzebę dokonywania 

wydatków zgodnie z przyjętym planem finansowym. 

Pan Paweł Picewicz, przewodniczący zespołu ds. programu wychowawczo-profilaktycznego 

przygotował opinię Rady Rodziców do programu. Wnioski zespołu zostały uwzględnione  

w ww. programie. 

Ustępujący przewodniczący p. Marek Kisilowski został wyróżniony przez Dyrekcję 

honorowym tytułem „Przyjaciela Dwunastki”. 

W zebraniu uczestniczyła dh phm Julianna Rutkowska, komendantka Szczepu 88 WDHiGZ 

„Rodło” (Stowarzyszenie Harcerskie), działającego na terenie Szkoły. Komendantka 

poinformowała o osiągnięciach Rady Rodziców we współpracy szkoły ze szczepem „Rodło”. 

Podziękowała za sfinansowanie remontu magazynu i zakup rzutnika ze środków Rady 

Rodziców. 
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Na początku września miało miejsce spotkanie komendy szczepu „Rodło” z Dyrekcją.  

W bieżącym roku szkolnym przewidywana jest współpraca dot. popularyzacji wśród uczniów 

szkoły tematyki powstań śląskich (w związku z przypadającym Rokiem Powstań Śląskich). 

W dyskusji członkowie Rady zgodnie uznali, że harcerstwo i samorząd szkolny to dwa 

podmioty, z którymi należy utrzymywać i rozwijać ścisłą współpracę. Wstępnie omówiono 

także inicjatywę umieszczenia na terenie szkoły tablicy zawierającej biogramy wybitnych 

absolwentów i postaci związanych ze szkołą (m. in. założyciele „Rodła” dh dh Alina i Bogdan 

Radkowscy). 

Ustępujący przewodniczący zarządził wybory do Prezydium Rady Rodziców nowej kadencji. 

Oświadczył, że przedłożono mu 21 protokołów z wyborów przedstawicieli poszczególnych 

oddziałów (klas). Stwierdził obecność na posiedzeniu 17 przedstawicieli uprawnionych do 

udziału w wyborach. 

Na stanowisko Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pana Pawła Baltaza, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Komisja skrutacyjna (p. Iwona Stępniak, p. Daria Widawska, p. Paweł Witecki) ogłosiła 

wyniki: 

• Przewodniczący – p. Paweł Baltaza 

16 głosów „za” i 1 głos nieważny 

Nowo wybrany Przewodniczący przejął prowadzenie obrad i zarządził kontynuację wyborów 

do Prezydium Rady Rodziców. Zgłosił kandydatury p. Jana Bartolda, p. Grzegorza Makówki  

i p. Katarzyny Zendel na funkcje zastępców przewodniczącego oraz p. Marty Wróblewskiej na 

funkcję skarbnika. Kandydaci wyrazili zgodę. 

Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki: 

• Zastępca Przewodniczącego – p. Jan Bartold 

16 głosów „za” i 1 głos nieważny 

• Zastępca Przewodniczącego – p. Grzegorz Makówka 

16 głosów „za” i 1 głos nieważny 

• Zastępczyni Przewodniczącego – p. Katarzyna Zendel 

16 głosów „za” i 1 głos nieważny 

• Skarbnik – p. Marta Wróblewska 

17 głosów „za” 

Nowo powołany Przewodniczący p. Paweł Baltaza wskazał na potrzebę wyłonienia Sekretarza 

Rady i przedstawił jego obowiązki, określone w § 17 Regulaminu Rady Rodziców. Na jego 

wniosek na tę funkcję, po wyrażeniu zgody, została powołana jednogłośnie p. Marta 

Kwasińska. 
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Rada na wniosek Przewodniczącego zwróciła się do p. Pawła Picewicza, aby w imieniu Rady 

monitorował realizację programu wychowawczo-profilaktycznego, którego jest współautorem 

i po uzyskaniu jego zgody udzieliła mu pełnomocnictwa w tym zakresie. 

Następnie Rada na wniosek Przewodniczącego, który zaznaczył konieczność bieżącej 

współpracy przedstawiciela Rady Rodziców z Dyrekcją w zakresie planowanej inwestycji 

powołała (za jego zgodą) p. Krzysztofa Maryla na funkcję Pełnomocnika Rady Rodziców ds. 

inwestycji. Przewodniczący podkreślił jego doświadczenie i ogromne zaangażowanie w pracę 

zespołu, który zabiegał o przyznanie środków na ten cel przez Organ Prowadzący. 

Postanowiono także, że p. Krzysztof Maryl, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie 

koordynował współpracę Rady ze Szczepem „Rodło”. 

Pan Krzysztof Maryl poinformował członków Rady, że w wyniku wytrwałych, długotrwałych 

zabiegów Dyrekcji i przedstawicieli rodziców udało się uzyskać przychylność Organu 

Prowadzącego dla zamiaru zwiększenia powierzchni dydaktycznej szkoły w drodze rozbudowy 

(nadbudowa łączników i zadaszenie patio). Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie 

dzielnicy.  

Na wiosnę br. został ogłoszony przetarg na wykonanie tzw. Planu Funkcjonalno-Użytkowego 

planowanej inwestycji. Po przygotowaniu PF-U rozpoczęto postępowanie w celu wyłonienia 

wykonawcy. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 1, wskazującej osoby 

upoważnione do dokonywania operacji na rachunku bankowym Rady Rodziców. Przez 

aklamację upoważnieni zostali: Przewodniczący Rady Rodziców p. Paweł Baltaza, Zastępca 

Przewodniczącego p. Jan Bartold oraz Skarbnik p. Marta Wróblewska. 

Podniesiono również sprawę konkursu składkowego. Szczegółowe omówienie tego tematu 

odłożono do następnego posiedzenia ze względu na potrzebę przedstawienia członkom Rady 

projektu uchwały, określającej zasady konkursu. 

Datę kolejnego posiedzenia Rady Rodziców wyznaczono na 18 listopada 2019 r.  

o godz. 17:30. 

Na tym posiedzenie zakończono. 


