Protokół z zebrania Rady Rodziców
Gimnazjum 112 im. Króla Jana Sobieskiego
w Warszawie z dnia 19.10.2016

Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie porządku obrad
Podsumowanie działań RR związanych z wnioskiem do władz Dzielnicy o utworzenie liceum
Zmiana w Regulaminie RR dot. tajności głosowań
Zawartość zakładki Rada Rodziców na stronie szkoły
Potrzeby szkoły (czy w ramach rozbudowy planowane jest zrobienie czegoś z grzybem na
ścianie frontowej)
Relacja pani Mirosławy Kamińskiej (3e) z I Forum Rad Rodziców, które odbyło się w Sejmie
w kwietniu br.
Szkolenia dla młodzieży i dla rodziców w zakresie zagrożeń płynących z internetu i mediów
społecznościowych, w zakresie uzależnień behawioralnych, itp.
Sprawy różne

Ustalenia:
1.

Przywitanie członków zebrania przez przewodniczącą Rady p. Renatę Łącką, sprawdzenie listy
obecności

2.

Pani Dyrektor zapoznała Radę z wynikami jakie zostały osiągnięte w związku ze złożonym
wnioskiem do władz Dzielnicy o utworzenie liceum.
Pod pismem rodziców złożonym do władz Dzielnicy zostały zebrane 192 podpisy poparcia. Po
uwzględnieniu wyników dydaktycznych i wychowawczych gimnazjum, a także złożonego przez
Radę Rodziców pisma, Zarząd Dzielnicy Włochy podjął decyzję o utworzeniu liceum, popartą
przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.
Wydział Oświaty, Sportu i Wychowania Dzielnicy Włochy zgłasza sieć szkół włochowskich do
Biura Edukacji 21.10.2016. Zaopiniowana przez Biuro Edukacji sieć szkół trafi do Kuratorium
17.01.2017. Jeśli wejdzie w życie ustawa o reformie systemu edukacji i sieć szkół uwzględniająca
nowotworzone liceum zostanie zaakceptowana, liceum przy Solipskiej rozpocznie nabór na rok
szkolny 2017/2018. Do 28.02.2017 Pani Dyrektor Rydlewska ma obowiązek przedstawić
władzom oświatowym zasady rekrutacji.
Wśród uczniów Gimnazjum została przeprowadzona ankieta na temat ilości chętnych do
nowotworzonego Liceum, interesujących młodzież profili, ilości klas – wyniki ankiety do wglądu
u p. Dyr. Rydlewskiej.

3.

W Regulaminie RR w pkt. 3 § 10 odnotowany jest zapis o jawności głosowania przy wyborze do
RR. Jednogłośnie została zaakceptowana zmiana Regulaminu RR w pkt.3 § 10 o tajności
głosowania.

4.

Został złożony wniosek o utworzenie na stronie Gimnazjum, zakładki „Rada Rodziców”, w której
znalazły by się następująco:
• Regulamin Rady Rodziców
• Skład aktualnego Prezydium i Komisji Rewizyjnej wraz z adresem mailowym RR
i telefonem do sekretariatu
• Kolejne protokoły i uchwały
• Ewentualne informacje o planowanych lub zrealizowanych działaniach
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Został utworzony adres mailowy Rady: rada.rodzicow.gimnazjum112@gmail.com . Rada
w liczbie 15 osób obecnych na 20 uprawnionych jednogłośnie podjęła decyzję o tym, że za
prowadzenie korespondencji w imieniu RR odpowiedzialna będzie jedna osoba.
Za prace związane z umieszczeniem na stronie szkoły zakładki „Rada Rodziców” ze strony Rady
odpowiedzialny będzie pan Jacek Potapczuk (2h)
5.

Pani Dyrektor poinformowała członków Rady, że grzyb znajdujący się na ścianie frontowej szkoły
zostanie usunięty podczas jej rozbudowy.

6.

Pani Mirosława Kamińska przedstawiła relację z I Ogólnopolskiego Forum RR, które odbyło się
w kwietniu br w Sejmie. W obradach forum udział wzięło ok. 200 Rad Rodziców, w tym 2 osoby
z Gimnazjum 112. Udział w Forum wzięli m.in.: Minister Edukacji Anna Zalewska oraz prezes
fundacji „Rodzice Szkole” p. Wojciech Starzyński.
Poruszone zostały między innymi tematy braku precyzyjnego ustawodawstwa dotyczącego
działalności finansowej Rad, ale też pomysły sformalizowania Rad Rodziców, przyznania im
osobowości prawnej, zatrudniania przez nie etatowych firm księgowych, a być może również
etatowości członków Rad.
Zainicjowano utworzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rad Rodziców, które tworzyłoby
punkty konsultacyjne dla Rad Rodziców. Członkowstwo w OSRR opłacane byłoby składką
w wysokości 200 zł.
Rada Rodziców przy Gimnazjum 112 uznała to członkostwo za zbyteczne, jednak wyraziła
potrzebę śledzenia poczynań OSRR, aby decyzje podejmowane w imieniu rodziców w Polce nie
były podejmowane wbrew tym rodzicom.

7.

Stowarzyszenie Epsilon Centrum Edukacji I Profilaktyki przeprowadzi w szkole warsztaty dla
uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie zagrożeń płynących z internetu, uzależnień
behawioralnych itp. Termin warsztatów dla Rodziców zostanie podany na stronie szkoły oraz
przez wychowawców klas.

8.

Poddana pod rozwagę została propozycja zorganizowania zielonych szkół na terenie Kotliny
Kłodzkiej w miejscowości Rzeczka. Koszt pobytu 5-dniowego przy dwóch posiłkach – 232
zł/osobę, przy 3 – 272 zł/osobę. Zorganizowanie wyjazdu trzeba będzie zlecić do wybranego
Biura Podróży lub organizatora Zielonych Szkół.
Kolejne spotkania Rady Rodziców ustalono na:
•
•
•

14 grudnia 2016 godz. 19:00 (jest to dzień otwarty)
8 lutego 2017 godz. 17:00 (przed zebraniami klasowymi)
12 kwietnia 2017 godz. 17:00 (przed zebraniami klasowymi)

W późniejszym terminie Rada podejmie decyzję, czy będzie konieczne zebranie w czerwcu
2017r.
Sekretarz Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców

-2-

