Warszawa, 11.10.2021
Protokół z posiedzenia Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich
przy ul. Górnośląskiej 45 w Warszawie
1.

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący RR p. Paweł Baltaza

2.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RR - protokół przyjęto większością
głosów.

3.

Przyjęcie porządku obrad - do zaproponowanego porządku obrad dodano
wystąpienie gościa, komendantki Szczepu “Rodło” dh. Julianny Rutkowskiej.
Następnie porządek obrad został przyjęty.

4.

Działalność Szczepu “Rodło” - dh Rutkowska poinformowała o działalności harcerzy
na terenie szkoły, prezentacja w wersji elektronicznej zostanie przesłana mailem. W
dyskusji uzgodniono, że w ramach wsparcia działalności szczepu “Rodło” przez RR
nastąpi zakup drzwi technicznych do harcerskich pomieszczeń magazynowych na
terenie szkoły (koszt ok. 2000 PLN) - montaż po stronie harcerzy.

5.

Podział zadań w prezydium w nowym roku szkolnym
Przewodniczący RR p. Paweł Baltaza:

6.

- przedstawił go

5.1.

p. Elżbieta Jaroszewicz, p. Agata Scheffner: prowadzenie spraw związanych
z promowaniem języka francuskiego, wspieraniem rekrutacji do klasy
dwujęzycznej oraz kontaktami z instytucjami pozaszkolnymi w tym zakresie;

5.2.

p. Krzysztof Maryl: monitorowanie realizacji prac remontowo-budowlanych,
dostęp do hali sportowej przy ul. Rozbrat, współpraca z harcerzami, praca z
patronem szkoły;

5.3.

p. Jan Bartold, p. Marta Wróblewska - składki i rozliczenia finansowe;

5.4.

p. Jan Bartold, p. Michał Kaczmarczyk - program kulturalny, rozwijanie
współpracy szkoły z instytucjami działającymi w sąsiedztwie (np. MDK, CSW,
Instytut Teatralny). W dyskusji zasugerowano wsparcie uruchomienia
cyklicznych wydarzeń, np. udziału szkoły w programie “Archiprzygody”,
finansowanym
przez
NCK:
(https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/archi-przygody);

5.5.

p. Paweł Baltaza, p. Michał Tabor - współpraca z Dyrekcją i gronem
pedagogicznym ws. szkolnego systemu oceniania.

Dyskusja - poruszono w szczególności następujące kwestie:
6.1.

Nowo wybudowana hala sportowa przy ZS nr 23 ul. Górnośląska 31 - zgodnie
z decyzją organu prowadzącego sala gimnastyczna w naszej szkole nie
została rozbudowana, a w zamian mamy uzyskać do dyspozycji pulę godzin
w ramach eksploatacji ww. hali sportowej. Aktualnie finalizowane są odbiory

techniczne obiektu, trwają również uzgodnienia dot. zasad finansowania jego
utrzymania. RR będzie uważnie monitorować przebieg tej dyskusji i postara
się.zadbać o to, abyśmy obiecany dostęp otrzymali;
6.2.

Prace remontowo-budowlane w szkole - dobiegają końca, niestety nadal nie
udało się zamknąć zadaszenia auli, gdyż wciąż nie zostały dostarczone
zamówione we Francji specjalne szyby. Jeżeli opóźnienie będzie się
przedłużać, konieczne będzie rozważenie prowizorycznego zadaszenia, aby
uniknąć zagrzybienia i konieczności osuszania ścian;

6.3.

Praca z patronem szkoły - wzorem lat ubiegłych, przewidywane jest
kontynuowanie współpracy z IPN Katowice (zajęcia nt. powstań śląskich dla
uczniów, prowadzone przez pracowników Instytutu). Planowane jest również
ściągnięcie wystaw dot. tej tematyki i ich eksponowanie w związku z
uroczystym otwarciem nowej auli (termin do ustalenia, jeszcze w tym roku
szkolnym);
Ponadto w roku ubiegłym, w związku z obchodami Roku Powstań Śląskich
rozpatrywano nieodpłatne pozyskanie (we współpracy z Programem
“Niepodległa”) prezentacji tematycznej do wyświetlenia na elewacji budynku
szkoły. RR musiałaby jednak w tym celu pokryć koszt wypożyczenia
specjalnego projektora (tzw. iluminacyjnego) - kilka tys. zł za 1 dzień
eksploatacji. Sfinansowanie przez RR tej inicjatywy zostanie rozważone po
zakończeniu w szkole prac remontowo-budowlanych;

6.4.

Szkolny plac zabaw - aktualnie jest on zamknięty z powodu
wyeksploatowania tartanu. Po dyskusji postanowiono zwrócić się do Dyrekcji
z zapytaniem o możliwość przywrócenia go do stanu używalności. W razie
potrzeby RR wystosuje pismo do organu prowadzącego z prośbą o
zapewnienie finansowania (p. K. Maryl);

6.5.

Wewnątrzszkolne zasady oceniania - wskazano, że ich ustalanie zgodnie z
przepisami prawa oświatowego stanowi prerogatywę Rady Pedagogicznej.
Dlatego fakt prowadzenia na ten temat uzgodnień z przedstawicielami RR
należy uznać za ważne osiągnięcie. Jednak zasady oceniania w obecnym
kształcie
zbyt
jednostronnie
odzwierciedlają
stanowisko
grona
pedagogicznego. Dlatego rozmowy w tej sprawie zostaną wznowione w tym
roku szkolnym z udziałem nowych przedstawicieli obydwu stron - RR i
nauczycieli. Szczególne kontrowersje wzbudza kwestia punktowania wyników
poprawy sprawdzianu. Potwierdzono, że uczniowie uzyskali zgodę na
robienie telefonami zdjęć ocenionych klasówek i sprawdzianów, otrzymanych
od nauczyciela do wglądu.

6.6.

Komunikacja z rodzicami via e-dziennik - zwrócono uwagę na potrzebę
adekwatnego tytułowania komunikatów skierowanych do rodziców, jak
również na to, aby komunikaty podpisane przez Dyrekcję były wysyłane z jej
konta, a nie z konta Sekretariatu. Zwrócono uwagę, że system nie
odnotowuje odczytania maila z aplikacji mobilnej, a jedynie z wersji webowej
(z przeglądarki);

6.7.

Zebrania z rodzicami - zasugerowano zwiększenie częstotliwości zebrań
stacjonarnych przez organizowanie ich w dodatkowych terminach, nie ujętych
w kalendarium roku szkolnego. Wniosek zostanie zgłoszony do Dyrekcji;

6.8.

Brak możliwości opuszczania klas przez uczniów w trakcie przerw wyjaśniono, że zakaz ten wynika z obostrzeń związanych z pandemią Covid19 (unikanie mieszania się dzieci). RR będzie apelowała do Dyrekcji o taką
organizację zajęć, aby uczniowie przez cały dzień nie przebywali w jednej sali
(np. organizacja niektórych zajęć lekcyjnych poza budynkiem szkoły).

6.9.

Organizacja szkolnego wolontariatu oprócz p. Ostaszewskiej
koordynowaniem wolontariatu zajmuje się także 2 innych nauczycieli.
Ponadto regulamin wolontariatu wymaga
rekomendowała jego zmianę regulaminu.

6.10.

7.

modyfikacji,

RR

będzie

Dyskusja nt. planu pracy i planu finansowego RR w bieżącym roku szkolnym
oraz ew. organizacji konkursu składkowego została przełożona na kolejne
posiedzenie RR. Zasugerowano, aby na wzór wsparcia dla promocji języka
francuskiego przewidziano wsparcie również dla innych przedmiotów.
Postanowiono, że w każdym roku szkolnym wsparcie (określoną pulę
środków do wykorzystania) będzie otrzymywał kolejny zespół nauczycieli
przedmiotowych (do uzgodnienia z Dyrekcją który). Zakupy będą
uwzgadnianie z RR, która w zamian będzie formułować swoje postulaty do
nauczycieli danego przedmiotu.

Termin następnego posiedzenia RR ustalono na 03.11.2021(środa) godz. 17.30.

Protokół sporządził
Arkadiusz Zawisza - sekretarz RR

Uczestnicy:
1. Jan Bartold VIIa
2. Elżbieta Jaroszewicz IIa
3. Tomasz Majer IIIb
4. Arkadiusz Zawisza VIb
5. Iwona Kozera Rytel IIIa
6. Dorota Bieniak VIIb
7. Krzysztof Maryl Vb
8. Michał Kaczmarczyk IIb
9. Paweł Baltaza VIIc
10. Magdalena Raczkowska VIIIc

