
        Warszawa, 27.04.2014 r. 

 

Protokół  

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

które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz. 17.00 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 osób. Lista członków Rady Rodziców SP 12 (dalej jako: „Rada”) obecnych 
na posiedzeniu została wskazana w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.  

Z uwagi na brak kworum, posiedzenie zostało zamknięte zgodnie z § 24 ust. 4 przez Przewodniczącego 
i jednocześnie rozpoczęto posiedzenie nadzwyczajne Rady, co umożliwiło podjęcie wiążących decyzji 
przez Radę. 

 

Porządek obrad posiedzenia zakładał następujące punkty: 

1) Informacja na temat podjętych działań Rady po ostatnim zebraniu 
2) Aktualna informacja na temat poniesionych wydatków i wpływów na rachunek Rady w roku 

szkolnym 2013/2014 
3) Podjęcie decyzji w sprawie nagród na zakończenie roku szkolnego 
4) Informacja na temat złożonego projektu do budżetu partycypacyjnego M. St. Warszawy na rok 

2015 
5) Sprawy różne 

 

Podczas zebrania podjęto następujące ustalenia: 

1. Przekazano informacje o działaniach Rady po ostatnim zebraniu (zapłacono za bal karnawałowy, 
zakupiono komputery w celu uruchomienia dziennika elektronicznego od roku szkolnego 
2014/2015, przedstawiciele Rady z klas pierwszych wypełnili ankietę oceniającą przygotowanie 
Szkoły do pracy z 6-latkami). 

Zwrócono uwagę na potrzebę lepszej komunikacji i koordynacji działań przez Przewodniczącego, 
zarówno wobec pozostałych członków Rady jak i Dyrekcji Szkoły. 

W związku z problemami z płatnościami Rady w pierwszym kwartale 2014 r. (tylko dwie osoby 
mają upoważnienie do dokonywania płatności), podjęto jednogłośnie uchwałę o upoważnieniu 
p. Aleksandry Dmitruk do dokonywania płatności, tak aby poszerzyć krąg osób upoważnionych do 
realizacji przelewów (uchwała nr 7-2013/2014). Jednocześnie wskazano, że Dyrekcja Szkoły 
będzie się kontaktować z Radą poprzez Sekretarza. 

2. A. Dmitruk przedstawiła informację przygotowaną i przesłaną przed posiedzeniem mailowo przez 
Skarbnika M. Kisilowskiego na temat dotychczas poniesionych wydatków i wpływów na rachunek 
Rady od stycznia 2014: 

a. dokonano 76 wpłat na kwotę 7.707,00 zł 

b. wydatkowano 17.333,07 zł, w tym: 15.044,07 zł na komputery, 2.040,00 zł na bal, 
184,50 zł na konserwację ksero oraz 64,40 zł na prowadzenie rachunku. 

Wskazano na konieczność przedstawienia szczegółowej informacji na temat wpłat dokonanych w 
ramach poszczególnych klas przez rodziców uczniów. Informacja ta powinna zostać przekazana 
do członków Rady przed kolejnym zebraniem szkolnym, które planowane jest na 29 maja br. 

Ponadto, zostanie przygotowane szczegółowe zestawienie wydatków Rady w całym roku 
2013/2014 w celu porównania faktycznych działań Rady z planowanymi na początku roku 
szkolnego. Informacja ta zostanie przekazana wszystkim członkom Rady oraz zostanie 
umieszczona na stronie internetowej Szkoły w zakładce dotyczącej działalności Rady. 

 

 



3. Jak co roku, ze środków Rady zostaną zakupione nagrody dla dzieci na zakończenie roku 
szkolnego 2013/2014. P. Dyrektor I. Stępniak poinformowała, że nagrody za osiągnięcia 
sportowe, które były planowane w Preliminarzu wydatków Rady (2.000,00 zł), zostaną 
sfinansowane ze środków Szkoły. Tym samym Rada podjęła uchwałę o zmianie Preliminarza 
wydatków Rady i przesunięciu kwoty 2.000,00 zł z poz. 7 preliminarza „Zakończenie roku 
szkolnego” na specjalnie utworzoną rezerwę (uchwała nr 8-2013/2014). Rada podejmie decyzję 
o przeznaczeniu środków rezerwy pod koniec roku szkolnego. 

4. Przedstawiono informację na temat projektu do budżetu partycypacyjnego M. St. Warszawy na 
rok 2015 przygotowanego we współpracy ze Szkołą przez A. Dmitruk. Projekt dotyczy 
wyposażenia pracowni komputerowej dla uczniów klas I-III SP 12 i wniosek był przekazywany 
członkom Rady mailem na początku marca br. Zgodnie z harmonogramem budżetu 
partycypacyjnego, projekt będzie szeroko dyskutowany pod koniec maja a głosowanie odbędzie 
się od 20 do 30 czerwca. Po uzyskaniu potwierdzenia, że projekt będzie podlegał głosowaniu, 
Rada podejmie decyzję odnośnie sposobów upowszechnienia informacji o projekcie, tak aby 
uzyskać jak największą liczbę głosów. 

5. Sprawy różne: 

a. W dniach 5-6 maja br. planowany jest konkurs języka francuskiego. Nagrody dla 
uczestników będą finansowane ze środków będących w dyspozycji Szkoły. Natomiast 
Rada będzie partycypować w kosztach poczęstunku dla dzieci (woda, drożdżówki).    

b. 6 maja br. odbędzie się spotkanie przedstawicieli Szkoły z Towarzystwem Przyjaciół 
Śląska. Ze środków Rady zostaną zakupione kwiaty, zgodnie z zatwierdzonym 
preliminarzem wydatków Rady.   

c. 31 maja br. (sobota) odbędzie się Dzień Prezentacji Szkoły połączony z Dniem Dziecka. 
Pomysły rodziców dotyczące konkursów bądź organizacji tego dnia są mile widziane.   

d. P. Dyrektor I. Stępniak przekazała informację na temat wdrożenia dziennika 
elektronicznego od roku szkolnego 2014/2015 w Szkole; odpowiedni program został 
zakupiony, kadra przeszkolona, na początku roku szkolnego rodzice otrzymają dostęp do 
dziennika. 

e. Rada będzie partycypować w wymianie księgozbioru biblioteki szkolnej do wysokości 
budżetu planowanego na ten cel w Preliminarzu wydatków. 

f. P. Dyrektor I. Stępniak poinformowała, że Szkoła stara się o uzyskanie finansowania 
z Gminy na stworzenie centrum multimedialnego. Pozwoli to powiększenie świetlicy 
szkolnej.  

g. Przewodniczący M. Skowroński poinformował, że dostarczy do Szkoły kolorowy papier. 

h. W związku z wnioskiem Z. Bagińskiego, przekazanego mailem przed posiedzeniem Rady, 
przedyskutowano możliwość wydłużenia przerw obiadowych z 15 do 20 min. w roku 
szkolnym 2014/2015. Zdania członków Rady obecnych na posiedzeniu były podzielone. 
W związku z powyższym, podjęto decyzję o zebraniu opinii rodziców przez członków 
Rady reprezentujących poszczególne klasy i podjęcie na tej podstawie obiegowo uchwały 
Rady. W tej sprawie A. Dmitruk przekaże odrębnego maila i skoordynuje głosowanie, tak 
aby decyzję przekazać Dyrekcji Szkoły przed planowanym w maju posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej. 

 

Planowane jest jeszcze jedno posiedzenie w tym roku szkolnym. Nie ustalono dokładnej daty posiedzenia. 
Zaproszenie zostanie przekazane przez Przewodniczącego przed planowanym spotkaniem. 

 

 

Protokół sporządził:       Protokół zaakceptował: 

 

       Sekretarz            Przewodniczący 

 

 


