
PROTOKÓŁ	1/2016/2016	
z	zebrania	Rady	Rodziców	SP	12	z	dnia	28	września	2016	

W	 dniu	 28	 września	 2016	 r.	 odbyło	 się	 zebranie	 Rady	 Rodziców	 –	 lista	 obecności	 	 	 w	 załączeniu																								
do	niniejszego	protokołu.	Zebranie	zwołała	Pani	Lidia	Bancerz	–	dyrektor	szkoły	
	
	
	PORZĄDEK ZEBRANIA	

1. Powitanie członków Rady Rodziców. 
2. Odczytanie protokołu ze spotkania RR 16.06.2016. 
3. Przedstawienie Regulaminu Rady Rodziców.  
4. Wybór Przewodniczącego Rady Rodziców. 
5. Wybór Prezydium Rady Rodziców. 
6. Zaopiniowanie dokumentów szkolnych – Statutu Szkoły, Planu Wychowawczego i 

Profilaktycznego, Planu Finansowego Szkoły, Planu Pracy Szkoły 
7. Przyjęcie prowizorium budżetowego Rady Rodziców. 
8. Sprawy różne. 

 
 

Ad.	1	
Dyrektor	 Lidia	 Bancerz	 serdecznie	 powitała	 wszystkich	 przybyłych	 rodziców	 oraz	 przedstawicieli	
dyrekcji	SP	12	–	p.	Dagmarę	Czerwiec.	Na	spotkanie	przybyło	17	rodziców	(zgodnie	z	listą	obecności).	
Na	protokolanta	powołano	Aleksandrę	Rok-Strzałę.	
	
Ad.	2	
Aleksandra	Rok-Strzała		przeczytała	protokół		z	zebrania	Rady	Rodziców	Szkoły	Podstawowej	nr	12	z	
16.06.2016	roku.	
	
Ad.	3	
Dyrektor	Lidia	Bancerz	przedstawiła	Regulamin	Rady	Rodziców	i		Dyrektor	Lidia	Bancerz	przedstawiła	
zasady	wyboru	Przewodniczącego,	Prezydium	i	Komisji	Rewizyjnej	Rady	Rodziców.	
	
Ad.4	
Daniel	Beszterda	zaproponował,	żeby	głosowanie	odbyło	się	w	systemie	tajnym,	ale	wniosek		został		
odrzucony.	
Pojawiły	się	trzy	kandydatury	na	stanowisko	Przewodniczącego	Rady	Rodziców	Szkoły	Podstawowej	
nr	 12	 –	Daniel	 Beszterda	 i	Monika	 Ćwik.	W	wyniku	 głosowania	 Przewodniczącym	 Rady	 Rodziców	
Szkoły	Podstawowej	nr	12	został	Daniel	Beszterda	–	15	głosów,	Monika	Ćwik	–	2	głosy.	
	
	
Ad.	5	
Daniel	 Beszterda	 przejął	 od	 Pani	 Dyrektor	 Lidii	 Bancerz	 prowadzenie	 zebrania,	 po	 czym	
przeprowadził	wybory	do	Prezydium	Rady	Rodziców	Szkoły	Podstawowej	nr	12.	
Za	 powołaniem	 na	 Sekretarza	 Rady	 Rodziców	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 12	 Aleksandry	 Rok-Strzały	
głosowało	12	osób,	za	Justyną	Chołuj-Kuczaj	5	osób.	



Do	zebrania	dołączyła	Magdalena	Przybylska.	
Do	 pełnienia	 funkcji	 Skarbnika	 pojawiły	 się	 dwie	 kandydatury	 –	 Joanny	 Chełkowskiej	 i	Marleny	
Regulskiej-Lis.	W	wyniku	głosowania	Skarbnikiem	Rady	Rodziców	Szkoły	Podstawowej	nr	12	została	
Marlena	Regulska-Lis	(15	głosów).	
	
	
Ad.	6	
Rada	Rodziców	 jednomyślnie	pozytywnie	zaopiniowała	przedstawione	przez	Dyrektor	Lidię	Bancerz	
dokumenty	 szkolne	 (Statut,	Program	Wychowawczy,	Program	Profilaktyczny.	Plan	Finansowy	 i	 Plan	
Pracy	Szkoły).		
	
Ad.	7.	
Następnie Rada Rodziców przyjęła prowizorium budżetowe na rok szkolny 2016/17: 

• Nagroda dla Absolwenta Roku – 400 złotych 
• Nagrody dla najlepszych uczniów – 3000 złotych 
• Składki UKS – 100 złotych 
• Konkurs recytatorski -  300 złotych 
• Regionalny Konkurs Czytelniczy – 150 złotych 

Przewodniczący zobowiązał się, że tak jak w roku poprzednim RR będzie pokrywała koszty 
niektórych konkursów czy wyjazdów na zawody/imprezy sportowe po złożeniu wniosku 
przez danego nauczyciela. 
	
Ad.	8	

a) Przewodniczący Daniel Beszterda poinformował zebranych, że do Rady 
Rodziców wpłynęły dwa pisma: 

Pierwsze dotyczy problemów wychowawczych w jednej z klas, ale ze względu na 
delikatną materię problemu oraz ochronę danych osobowych Prezydium nie czuło się 
upoważnione do upubliczniania kwestii zawartych w piśmie, ani do powzięcia jakichkolwiek 
kroków. Dyrektor Szkoły zapewniła, że nie zamiata problemów pod dywan i wszystko, co jest 
w piśmie zawarte, zostanie w miarę możliwości wyjaśnione i rozwiązane. Rada Rodziców 
zobowiązała się natomiast do monitorowania sprawy i udzielania wszelkiej pomocy w miarę 
potrzeb,  

Do zebrania dołączyła Sylwia Szałwińska. 
 
Drugie pismo zawierało prośbę rodziców jednej z klas dotyczącą zablokowania 

serwisu „youtube” na terenie szkoły. Przewodniczący zwrócił uwagę, że sprawa jest z góry 
skazana na porażkę, bo większość uczniów posiada telefony komórkowe, w których mogą 
korzystać z dowolnych serwisów i odgórne blokady niczego tu nie załatwią. Dyrektor Szkoły 
Lidia Bancerz przedstawiła zasadę wdrożenia do systemu internetowego szkoły programu 
„Beniamin” i  szczegóły funkcjonowania tego oprogramowania. Wyjaśniła również, że 
program „Beniamin” został zainstalowany natychmiast po zgłoszeniu przez rodzica problemu 
– na drugi dzień. Informatyk szkolny dokonał również stosownych poprawek dotyczących 
wglądu w komputery uczniów z nauczycielskiego pulpitu. 

 



b) Aleksandra Rok-Strzała złożyła wniosek dot. nagród w konkursach 
wewnątrzszkolnych. Dyrekcja i Rada Rodziców uznały, iż będą monitorować 
sytuację na bieżąco w zakresie konkursów szkolnych. 
 

c) Złożono wniosek o pozostawianie plecaków w klasach przez uczniów klasy III, ale 
został on odrzucony. 

 
d) Głos zabrała Joanna Chełkowska i zwróciła uwagę, że dzieci dwóch klas II  cały 

czas chodzą na drugą zmianę. Rodzice liczą na to, że w II semestrze ta sytuacja się 
zmieni.  

 
e) Daniel Beszterda zapytał, czy zajęcia z etyki nie mogą odbywać się na 

wcześniejszych godzinach. Pani wicedyrektor Dagmara Czerwiec odpowiedziała, 
że na ten moment jest to niemożliwe, gdyż pani ucząca etyki pracuje w innej 
szkole i plan musi być dopasowany do godzin jej zajęć, a ponadto klasy szóste 
mają lekcje na godzinie siódmej, więc etyka, niestety, musi odbywać się na 
godzinie ósmej. 

 
f) Pani Dyrektor Lidia Bancerz poprosiła o zaopiniowanie dni wolnych do 

odpracowania: 31. października odpracowany 5. listopada i 2. maja odpracowany 
20. maja. Rada Rodziców obydwa rozwiązania zaopiniowała pozytywnie. 

 
g) Podjęto decyzję, że piknik szkolny odbędzie się 20. maja. Pojawiły się propozycje 

celu zbieranych podczas pikniku pieniędzy. Pani Dyrektor poprosiła o ewentualną 
pomoc w sprawie drugiej sali komputerowej, szafek w szatni i pomalowania 
korytarza. Rada Rodziców podjęła decyzję, że korytarz pomalują chętni rodzice 
podczas ferii zimowych, co zaś do przeznaczenia pieniędzy z pikniku szkolnego – 
sprawa zostanie skonsultowana z rodzicami poszczególnych klas. 

 
h) Głos zabrał Marcin Czarnecki i poprosił o załatanie dziur po żaluzjach i 

odbojnikach w sali klasy III A. 
 
i) Daniel Beszterda zaapelował do Dyrekcji Szkoły o zwrócenie się z prośbą do 

firmy „Alba” o zmianę godzin wywozu śmieci, gdyż okolice godziny 8 rano, ze 
względu na wzmożony ruch pod szkołą, są jednym z najgorszych możliwych 
rozwiązań. Rodzice napiszą do „Alby” pismo w tej sprawie. 

 
j) Sylwia Szałwińska poinformowała, jak w tym roku wyglądać będzie sprawa 

budżetu partycypacyjnego. Otóż: urząd miasta zobowiązał się do sfinansowania na 
terenie starego boiska szkolnego trzech urządzeń i piaskowej nawierzchni 
(propozycji z poprzedniego projektu), w tegorocznym projekcie zostaną natomiast 
połączone propozycje nie tylko związane z terenem szkolnym, ale i z innych części 
osiedla. W związku z powyższym istnieje większa szansa na zdobycie 
odpowiednich środków i zrealizowanie projektu. 



 
k) Na pytanie dotyczące funkcjonowania Orlika, Pani Dyrektor odpowiedziała, że 

jest on dostępny dla dzieci w godzinach popołudniowych zgodnie z 
harmonogramem, za który odpowiada ona i nauczyciel wychowania fizycznego p. 
R.Bąk. Daniel Beszterda poprosił o niewynajmowanie boiska w dniu pikniku 
szkolnego, żeby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji z roku ubiegłego. Dyrekcja 
zobowiązała się zająć się tą sprawą. 

 
l) Magdalena Wawrylak zapytała o konieczność wpisywania się rodziców do 

zeszytu przy wejściu do szkoły. Dyrekcja odpowiedziała, że jest to podyktowane 
względami bezpieczeństwa. 

 
m) Przewodniczący przypomniał, że na stronie szkoły funkcjonuje zakładka „Rada 

Rodziców” i  znaleźć tam można ogłoszenia, aktualności, informacje, skład RR, 
rozliczenia, protokoły  itp. 

 
n) Po pytaniu – „Czy na koncie szkoły pojawiły się już pieniądze z rozliczenia 1%?”, 

Pani Dyrektor zobowiązała się zorientować w tej sprawie. 
 

Na tym zebranie zakończono 
 

Protokołowała  
Aleksandra Rok-Strzała	


