Protokół nr 2/2019/2020 z zebrania Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie,
które odbyło się 2 października 2019 r.

W zebraniu wzięli udział: p. Lucjan Miciuk – Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie oraz
członkowie Rady Rodziców (lista obecności w załączniku – Załącznik nr 1/2/2010/2020).
Liczba obecnych 37 osób stanowiła quorum.
1. Pani Agnieszka Ciszewska powitał zabranych, podziękowała za przybycie. Przedstawiła
zgromadzonym porządek zebrania. Odbyło się głosowanie nad jego zatwierdzeniem:
za zatwierdzeniem porządku zebrania – 37 głosów
przeciwko zatwierdzeniu porządku zebrania – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów.
2. Pod nieobecność skarbnika p. Jarosława Kotuły Przewodnicząca przedstawiła stan konta,
które obecnie wynosi: 9.829,18 zł.
Pani Magdalena Nowak-Kowalczyk przypomniała o składce na świetlicę i zobowiązała
przedstawicieli klas I-III do jej zebrania i przekazania p. A. Lis – kierownikowi świetlicy.
3. Ustalono, ze w bieżącym roku szkolnym do pracy w ramach działań Rady Rodziców będą
włączać się wszyscy jej członkowie. Za informacje o działaniach Rady Rodziców na stronie
internetowej ZS 12 odpowiedzialna będzie p. Alicja Żórawska-Sagan.
4. Pani Przewodnicząca poinformowała, że dnia 6 października 2019 r. odbędzie się w ZS
nr 12 w Lublinie uroczysty koncert z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej. Wezmą w nim udział
p. Piotr Selim oraz chóry lubelskich szkół. Wszyscy członkowie Rady Rodziców zostali
zaproszeni na to niezwykłe wydarzenie. Pani Agnieszka Ciszewska poinformowała,
że zamówiła 5 kg krówek, którymi poczęstowani zostaną w dniu koncertu artyści.
5. Dnia 11 października odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Tradycyjnie wezmą w niej udział Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy ZS12, a także
zaproszeni goście. Wśród nich będą przedstawiciele Rady Rodziców. Pani Przewodnicząca
poprosiła, aby obecni byli wszyscy przedstawiciele Prezydium Rady Rodziców.
Na tę okoliczność zakupione zostaną kwiaty oraz ciasto.
6. Na ślubowanie klas pierwszych przedstawiciele Rady Rodziców również otrzymali
zaproszenie. Uroczystość odbędzie się 24 października 2019 r. o godz. 17.00. Ustalono, że
Radę Rodziców będzie reprezentowała pani Magdalena Nowak-Kowalczyk. Pierwszoklasiści
zostaną obdarowani krówkami.

Poruszony został problem opłaty za zdjęcia z uroczystości. Pan Dyrektor Lucjan Miciuk
poinformował, że nauczyciele nie mogą zbierać składek, dlatego obowiązek ten spoczywa
na rodzicach.
7. Rada Rodziców zorganizuje andrzejki szkolne. Ustalone zostało, że uczniowie klas 1-3
będą bawiły się w klasach i za zabawę odpowiadają wychowawcy oraz rodzice. Dla klas 4-8
będzie zabawa w sali gimnastycznej w dniu 28 listopada br. wg harmonogramu:
kl. 4-5 godz. 16.00-18.00 (poczęstunek 16.45-17.15)
kl. 6-8 godz. 18.30-20.30 (poczęstunek 19.15-19.45).
Grał będzie DJ Joker.
8. W dalszej części zebrania poruszono temat wizyty św. Mikołaja w przedszkolu oraz
u uczniów klas 1-3. W rolę Mikołaja wcielą się tradycyjnie nauczyciele wychowania
fizycznego. Rada Rodziców pokryje koszty pracy.
9. Na 25 października br. zaplanowano ostatnie w tym roku kalendarzowym zbieranie
makulatury. Pan Andrzej Kroszczyński będzie jednym ze zbierających. Pani Przewodnicząca
poprosiła, aby zgłosili się chętni do pomocy.
10. W dalszej części zebrania rozpatrywano wnioski o finansowanie ze środków Rady
Rodziców:
a) p. Kinga Baran – pisanka wielkanocna 300 zł:
za finansowaniem – 37 głosów
przeciwko – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów;
b) p. Anna Kosz-Bober – ilustracja w konkursie „Moja ulubiona baśń braci Grimm” 300 zł
za finansowaniem – 37 głosów
przeciwko – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów;
c) p. Paulina Kopcińska-Wojak – nagrody w konkursie „Mam talent” 300 zł
za finansowaniem – 37 głosów
przeciwko – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów;
d) p. Anna Lis – zakup maszyny do szycia do świetlicy szkolnej
Ustalono, że połowę pieniędzy da Rada Rodziców, a pozostałą kwotę Dyrekcja szkoły ze
środków własnych:
za współfinansowaniem – 37 głosów
przeciwko – 0 głosów

wstrzymało się – 0 głosów.
11. Po głosowaniach ustalono, że kolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 19 listopada
2019 r. o godz. 18.00 Na tym zebranie zakończono.
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