
Warszawa, 27.09.2021

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich przy ul. Górnośląskiej 45 w Warszawie

1. Dyrekcja
1. Oprowadzenie członków RR po szkole, zaprezentowanie postępu prac i

realizacji rozbudowy szkoły
2. Podziękowania dla RR

■ Zespół d/s promocji języka francuskiego (klasa dwujęzyczna
najliczniejsza w historii)

■ Zespół d/s współpracy z harcerzami (współpraca z IPN, tablica
upamiętniająca)

■ Zespół wspierający wewnątrzszkolne zasady oceniania (opracowane
materiału do dalszej współpracy z Radą Pedagogiczną)

3. Negocjacja z Urzędem Dzielnicy możliwości użytkowania przez ucniów
naszej szkoły nowo wybudowanej halii sportowej

4. Obchody Powstania śląskiego
2. Przewodniczący RR

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok ubiegły
■ Przychody spadły w stosunku do roku ubiegłego
■ przekazano protokoły do wglądu członków RR
■ Niemal połowa pieniędzy została przekazana na komputery używane

przez dzieci i nauczycieli podczas nauki zdalnej
■ Projekt planu finansowego na rok bieżący zostanie rozesłany do

członków RR
■ NIezrealizowane projekty: drukarka-xero dla biblioteki, radiowęzeł

2. przewodniczący również złożył podziękowania członkom byłej RR za zadania
z poprzedniego roku

3. RR zakupiła z własnych środków laptopy poleasingowe do zdalnego
nauczania

4. Zawiązała się klasa dwujęzyczna
5. Zainstalowano tablice upamiętniające
6. Zwiększenie bezpieczenstwa

3. Rada Rodziców - obrady
1. Wywiązała się dyskusja z dyrekcją w/s wpisywania do dzienniczka

elektronicznego prac domowych. Rozporządzenie dot. nauczania zdalnego
przestało obowiązywać i wprowadziło to zamieszanie w sposobie i
informowania o pracach domowych. Dyrekcja i RR zgodziły się, żeby na
przyszłość ujednolicić ten system

2. Obecność Akademii Przyszłości w szkole (podstawowe informacje zostaną
rozesłane do członków RR mailem)

4. Głosowania
1. Wybór nowej rady rodziców. Uprawnionych do głosowania 15 osób. Zostało

wyłonione nowe prezydium Rady Rodziców w składzie:
■ Paweł Baltaza - przewodniczący (13 głosów za)
■ Jan Bartold - wiceprzewodniczący (13 głosów za)



■ Krzysztof Maryl - wiceprzewodniczący (7 głosów za)
■ Grzegorz Makówka - wiceprzewodniczący (7 głosów za)
■ Michał Kaczmarczyk - wiceprzewodniczący (10 głosów za)
■ Ela Jaroszewicz - wiceprzewodniczący (13 głosów za)
■ Marta Wróblewska - Skarbnik (14 głosów za)
■ Arkadiusz Zawisza - sekretarz (14 głosów za)

2. Głosowanie uchwały Programu Profilaktyczno - Wychowawczego. Uchwała
przyjęta (12 głosów za)

3. Głosowanie uchwały - wskazanie osób uprawnionych do zarządzania
środkami finansowymi Rady Rodziców przez: Marta Wróblewska, Jan Bartold,
Paweł Baltaza - przyjęta (12 głosów za)

5. Kolejne spotkanie RR zostało zaplanowane na 11.10.2021 g 16:30

Protokół sporządził
Arkadiusz Zawisza - sekretarz RR


