
Warszawa,09.03.2022

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich

przy ul. Górnośląskiej 45 w Warszawie
1. Posiedzenie otworzył i prowadził w zastępstwie przewodniczącego Pan Krzysztof

Maryl
2. Przyjęto porządek obrad
3. Informacja na tema działalności szczepu Rodło - Joanna Rutkowska
4. Wizyta przedstawicieli Rady Rodziców w pomieszczeniach piwnicznych magazynu

szczepu Rodło. Wnioski:
4.1. Pomieszczenia magazynu nie posiadają wentylacji
4.2. Węzeł cieplny poprzedzający magazyn powinien być zabezpieczony i nie

powinno się przez niego przechodzić do innych pomieszczeń
4.3. Zostanie wystosowany wniosek do  dyrekcji o zmianie pomieszczenia dla

harcerzy, ewentualnie wyremontowanie pomieszczeń do odpowiedniego
standardu.

5. Omówienie punkt po punkcie projektu planu finansowego na 2022.
5.1. Plan finansowy zostanie rozesłany do akceptacji mailowo w formie

głosowania obiegowego
6. 17 marca odbędzie się w szkole pierwszy z serii 4 koncertów  filharmonijnych. RR

wystąpi z pytaniem do dyrekcji o sposób organizowania tychże,
7. Pod przewodnictwem Eli Jaroszewicz został zawiązany zespół do spraw wycieczki

dla uczniów uzdolnionych, który między innymi określi zasady uczestnictwa.
8. Rozmowa z dyrekcją o faktycznych potrzebach poligraficznych szkoły celem zakupu i

utrzymania przez RR urządzeń wielofunkcyjnych (Małgorzata Dąbrowska-Graj i
Arkadiusz Zawisza(.

9. Na następne spotkanie RR zostanie przygotowana informacja o Akademii
Przyszłości

10. Temat do poruszenia z dyrekcją - dlaczego w klasach rozdawane są ulotki przez
osoby zewnętrzne?

11. Budżet obywatelski (nowa nawierzchnia i plac zabaw) - Ela Jaroszewicz
11.1. Zostały złożone dwa osobne projekty, jeden na nową nawierzchnię, drugi na

plac zabaw
11.2. Uczestnikom spotkania rozdano notatkę ze szczegółami
11.3. Projekty zostały złożone w styczniu i zostały przyjęte
11.4. RR zajmie się promocją tych projektów i wyznaczy ich strategię PR

12. Wolontariat
12.1. Zostanie dokonana zmiana regulaminu
12.2. Na stronie www szkoły można znaleźć informację o akcjach itd w jednym

miejscu. Strona jednak nie jest uaktualniana
12.3. Tylko świetlica i biblioteka wykazały zasady otrzymywania punktów za

wolontariat.
12.4. RR zwróciła uwagę na kompletny brak informacji i wolontariacie i jego

znaczeniu, dodatkowych punktach do rodziców i uczniów.

Protokół sporządził



Arkadiusz Zawisza - sekretarz RR
Uczestnicy:

1. Jan Bartold VIIa
2. Marta Wróblewska IVb
3. Tomasz Majer IIIb
4. Michał Kaczmarczyk IIb
5. Elżbieta Jaroszewicz IIa
6. Izabela Kwiatowicz Ib
7. Magdalena Raczkowska VIIIb
8. Krzysztof Maryl Vb
9. Arkadiusz Zawisza VIb
10. Małgorzata Dąbrowska-Graj IVa


