Protokół z zebrania Rady Rodziców
Gimnazjum 112 im. Króla Jana Sobieskiego
W Warszawie z dnia 12.09.2016
Porządek zebrania:
1.

Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie porządku obrad.

2.

Zapoznanie się, zaopiniowanie i zatwierdzenie Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego
Programu Profilaktyki oraz Planu Pracy Szkoły.

3.

Wybory do prezydium Rady Rodziców

4.

Dyskusja dotycząca przyszłości szkoły.

5.

Sprawy różne.

Ustalenia:
1.

Pani Dyr. Iwona Rydlewska powitała zebranych członków Rady Rodziców.

2.

Pani Dyrektor zapoznała Radę Rodziców z Programem Wychowawczym Szkoły, Szkolnym
Programem Profilaktyki oraz Planem Pracy Szkoły. RR powyższe dokumenty zaopiniowała
pozytywnie i przyjęła.

Przybliżony został nadrzędny cel Programu Wychowawczego „wychowanie do wartości” oraz cele
pośrednie.
Przedstawione zostały poszczególne zadania Szkolnego Programu Profilaktyki, które realizowane są w
ciągu trzyletniego cyklu nauczania w Gimnazjum, dostosowane do potrzeb i oczekiwań
wychowawczych szkoły.
3.

W oparciu o Regulamin Rady Rodziców przeprowadzono wybory Prezydium Rady Rodziców.
Przed przystąpieniem do głosowania, zebrani wysłuchali Kandydatów, którzy zaprezentowali
swoje sylwetki. W wyborach uczestniczyło 16 obecnych przedstawicieli rad oddziałowych
spośród 21 uprawnionych. 5 przedstawicieli było nieobecnych. Rada Rodziców jednomyślnie
ukonstytuowała się następująco:
Prezydium Rady Rodziców w składzie:
- Przewodnicząca Renata Łącka (1c),
- Za-ca przewodniczącej – Mikołaj Snopczyński (1d) ,
- Sekretarz - Ilona Leszczyńska (2c)
Komisja Rewizyjna:
- Przewodniczący – Bogdan Mojzesowicz (2a),
- Za-ca przewodniczącego – Jacek Potapczuk (2h)
- Członek – Renata Płocharska-Tober (2d)

4.

Pani Dyrektor przedstawiła Radzie Rodziców możliwości dotyczące przyszłości szkoły
odnoszące się do decyzji Pani Minister Edukacji Narodowej w sprawie reformy edukacji, której
założeniem jest likwidacja gimnazjów. Do takich możliwości należą:

- utworzenie w miejscu gimnazjum szkoły podstawowej
- połączenie szkoły ze szkołą podstawową nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a
- utworzenie przy gimnazjum liceum autorskiego
5.

Rada Rodziców jednogłośnie uchwaliła sporządzenie pisma kierowanego do Zarządu Dzielnicy
Warszawa Włochy Miasta St. Warszawy, a także do Pani Dyrektor Gimnazjum, Iwony
Rydlewskiej, zobowiązującego do wystąpienia z wnioskiem do władz Dzielnicy o utworzenie
począwszy od 1 września 2017 r. przy obecnym gimnazjum liceum ogólnokształcącego.

6.

Rada Rodziców stworzyła uchwałę, w której wnioskuje do Pani Dyrektor Iwony Rydlewskiej
o wprowadzenie zakazu posiadania przez uczniów tej szkoły podczas zajęć lekcyjnych wszelkich
urządzeń elektronicznego komunikowania się, a także o zobowiązanie i egzekwowanie, aby
osoby wnoszące na teren szkoły tego rodzaju urządzenia deponowały je na ryzyko i
odpowiedzialność ich opiekunów prawnych w wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego
lekcję miejscu po wejściu do klasy, z opcją wyłączenia całkowitego lub całkowitego wyciszenia i
zabierały je każdorazowo po zakończonej lekcji.

Członkowie Rady Rodziców ustalili termin kolejnego spotkania na dzień 19.10.2016 r.

Sekretarz Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców

UCHWAŁA NR 1/2016/2017
Rady Rodziców Gimnazjum 112 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie
z dnia 11.09.2013
w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców
Na podstawie § 10 ust. 1,2 i 3 Regulaminu Rady Rodziców Gimnazjum nr 112 uchwala się co
następuje:
§1
1. Rada Rodziców wybrała
a) Prezydium Rady Rodziców w składzie:
•
Przewodnicząca – p. Renata Łącka (1c)
•
Zastępca przewodniczącej –p. Mikołaj Snopczyński (1d)
•
Sekretarz – p. Ilona Leszczyńska (2c)
W związku z prowadzeniem ksiąg rachunkowych Rady Rodziców przez pracownika sekretariatu
Gimnazjum, panią Annę Łapińską, Rada zrezygnowała z powoływania funkcji skarbnika.
b) Komisję Rewizyjną Rady Rodziców w składzie:
•
Przewodniczący – p. Bogdan Mojzesowicz (2a)
•
Za-ca przewodniczącego – Jacek Potapczuk (2h)
•
Członek – Renata Płocharska-Tober (2d)
2.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy obecności 16 członków spośród 21 uprawnionych do
głosowania.

§2
Uchwałę przekazuje się do wiadomości wszystkich członków Rady Rodziców.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Rodziców

UCHWAŁA NR 2/2013/2014
Rady Rodziców Gimnazjum 112 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie
z dnia 12.09.2016

w sprawie Programu Wychowawczego Gimnazjum 112 na rok szkolny 2013/2014 oraz Szkolnego
Programu Profilaktyki.

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:
§1
Rada Rodziców uchwala dokumenty pracy szkoły: Program Wychowawczy Gimnazjum 112 im. Króla
Jana III Sobieskiego na rok szkolny 2016/2017 oraz Szkolny Program Profilaktyki przedstawione przez
Dyrektora szkoły.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy obecności 16 członków spośród 21 uprawnionych do głosowania.
§2
Uchwałę przekazuje się do wiadomości wszystkich członków Rady Rodziców.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Rodziców

UCHWAŁA NR 3/2013/2014
Rady Rodziców Gimnazjum 112 im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie
z dnia 12.09.2016

w sprawie zaopiniowania propozycji dyrektora dotyczącej ustanowienia dni wolnych od zajęć
dydaktycznych w roku szkolny 2016/2017.

Na podstawie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
5 października 2010 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, uchwala się
co następuje:

§1
Rada Rodziców pozytywnie opiniuje propozycję dyrektora szkoły ustanowienia dniami wolnymi od
zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017 następujących dni:




31 października 2016 r.
02 maja 2017 r.
15 czerwca 2017 r.

oraz dni do odpracowania:
 16 czerwca 2017r. do odpracowania w dniu 3 czerwca 2017r.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy obecności 16 członków spośród 21 uprawnionych do głosowania.

§2
Uchwałę przekazuje się do wiadomości wszystkich członków Rady Rodziców.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Rodziców

UCHWAŁA Nr 4/2016/2017
Rady Rodziców Gimnazjum 112 im. Króla Jana Sobieskiego w Warszawie
z dnia 12.09.2016

w sprawie wniosku do Rady Dzielnicy Warszawa Włochy Miasta St. Warszawy zobowiązującego
dyrektora Gimnazjum Panią Iwonę Rydlewską do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do władz
Dzielnicy o utworzenie autorskiego liceum przy tym Gimnazjum począwszy od 1 września 2017 r. do
czasu wygaszenia gimnazjów.
§1
Rada Rodziców Gimnazjum nr 112 im. Jana III Sobieskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Solipskiej
17/19 wnioskuje do Urzędu Dzielnicy Warszawa Włochy Miasta St. Warszawy zobowiązując dyrektora
tego Gimnazjum Panią Iwonę Rydlewską do wystąpienia z wnioskiem do władz Dzielnicy
o utworzenie przy tym Gimnazjum liceum ogólnokształcącego począwszy od 1 września 2017 r. do
czasu wygaszenia gimnazjum.
§2
Uchwałę przyjęto jednogłośnie przy obecności 16 członków spośród 21 uprawnionych do głosowania.
§3
Uchwałę przekazuje się do wiadomości wszystkich członków Rady Rodziców.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Rodziców

UCHWAŁA Nr 5/2016/2017
Rady Rodziców Gimnazjum 112 im. Króla Jana Sobieskiego w Warszawie
z dnia 12.09.2016
w sprawie wniosku do dyrekcji gimnazjum o wprowadzenie zakazu posiadania przez uczniów tej
szkoły podczas zajęć lekcyjnych wszelkich urządzeń elektronicznego komunikowania się
i o zobowiązanie i egzekwowanie, by uczniowie wnoszący na teren szkoły tego rodzaju urządzenia
deponowali je w wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego lekcję miejscu po wejściu do klasy
wyłączając lub wyciszając całkowicie i zabierały je każdorazowo po zakończonej lekcji.
§1
Rada Rodziców Gimnazjum nr 112 im. Jana III Sobieskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Solipskiej
17/19 wnioskuje do dyrektora tego Gimnazjum Pani Iwony Rydlewskiej o wprowadzenie zakazu
posiadania przez uczniów tej szkoły podczas zajęć lekcyjnych wszelkich urządzeń elektronicznego
komunikowania się w tym w szczególności: telefonów komórkowych, smartfonów, i -padów, i –
phonów i o zobowiązanie i egzekwowanie, aby osoby wnoszące na teren szkoły tego rodzaju
urządzenia deponowały je na ryzyko i odpowiedzialność ich opiekunów prawnych w wyznaczonym
przez nauczyciela prowadzącego lekcję miejscu po wejściu do klasy z opcją wyłączenia całkowitego
lub całkowitego wyciszenia i zabierały je każdorazowo po zakończonej lekcji. Jednocześnie zalecamy
nie przynoszenie na teren szkoły tego rodzaju urządzeń przez uczniów i w drodze wyjątku
wyposażanie ich w zwykłe telefony komórkowe, a nie w smartfony.
§2
Uchwałę przekazuje się do wiadomości wszystkich członków Rady Rodziców.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Rodziców

