Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 25 września 2013 roku.

1) Otwarcie zebrania – Zebranie otworzyła Karolina Andrian, która została
jednogłośnie wybrana przewodniczącą Zebrania Plenarnego (Uchwała
Nr 1/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
2) Wybór protokolanta - Zebranie protokołował Mikołaj Cześnik.
3) Sprawdzono listę obecności, która stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu
i stwierdzono, że na zebraniu jest obecnych 27 osób (Lista obecności stanowi
Załącznik do niniejszego Protokołu) w tym:
– 20 przedstawicieli klas (reprezentowanych jest 20 z 26 klas) – z prawem do
głosowania,
− 2 przedstawicieli Szkoły (Zastępca Dyrektor Magdalena Maj, Zastępca
Dyrektora Ewa Zwierzchowska) – bez prawa do głosowania,
− 5 przedstawicieli klas – bez prawa do głosowania.
Zebrani zostali poinformowani, że każda klasa w głosowaniach ma prawo do
jednego głosu.
4) Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013 –
Karolina Andrian przedstawiła Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w
roku szkolnym 2012/2013 i poprosiła o jego przyjęcie oraz udzielenie
absolutorium Radzie Rodziców za rok szkolny 2012/2013. Sprawozdanie
zostało przyjęte jednogłośnie i bez uwag oraz udzielono absolutorium Radzie
Rodziców za rok szkolny 2012/2013 przy 20 głosach „za” (Uchwała
Nr 2/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej – Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali
następujący kandydaci, którzy potwierdzili chęć kandydowania:
− Grażyna Zajączkowska,
− Anna Kukuła,
− Marcin Wcisło.
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Komisja Skrutacyjna w zaproponowanym składzie została przyjęta
jednogłośnie w głosowaniu blokowym, przy 20 głosach „za” (Uchwała
Nr 3/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).

6) Wybór Prezydium Rady Rodziców – Do Prezydium Rady Rodziców zgłoszeni
zostali następujący kandydaci, którzy potwierdzili chęć kandydowania:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Małgorzata Adamowicz,
Karolina Andrian,
Agnieszka Biesiadzińska,
Rafał Cholewczyński,
Michał Gorzędowski,
Andrzej Kołodziejczyk,
Anna Paluch-Bielańska,
Anna Szyszkiewicz,
Elżbieta Ślusarz,
Michał Tomczak,
Marcin Wcisło,
Adriana Szreder.

Prezydium Rady Rodziców w zaproponowanym składzie zostało przyjęte
jednogłośnie, w głosowaniu blokowym przy 20 głosach „za” (Uchwała
Nr 4/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
7) Następnie Prezydium Rady Rodziców ustaliło podział funkcji w następujący
sposób:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Małgorzata Adamowicz,
Karolina Andrian – Skarbnik Rady Rodziców,
Agnieszka Biesiadzińska – Sekretarz Rady Rodziców,
Rafał Cholewczyński,
Michał Gorzędowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców,
Andrzej Kołodziejczyk – Przewodniczący Rady Rodziców,
Anna Paluch-Bielańska,
Anna Szyszkiewicz,
Elżbieta Ślusarz,
Michał Tomczak,
Marcin Wcisło – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców,
Adriana Szreder – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców.

Prezydium Rady Rodziców wybrało Andrzeja Kołodziejczyka na
Przewodniczącego Rady Rodziców jednogłośnie, przy 12 głosach „za”.
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Jednocześnie upoważniono Przewodniczącego Rady Rodziców do składania
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz reprezentowania Rady
Rodziców (Uchwała Nr 5a/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
Prezydium Rady Rodziców wybrało Karolinę Andrian na Skarbnika Rady
Rodziców jednogłośnie, przy 12 głosach „za”. Jednocześnie upoważniono
Skarbnika Rady Rodziców do składania oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków oraz reprezentowania Rady Rodziców (Uchwała Nr 5b/2013/2014
stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
Prezydium Rady Rodziców wybrało Michała Gorzędowskiego na Zastępcę
Przewodniczącego Rady Rodziców jednogłośnie, przy 12 głosach „za”.
Jednocześnie upoważniono Zastępcę Przewodniczącego Rady Rodziców do
składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz reprezentowania
Rady Rodziców. (Uchwała Nr 5c/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
Prezydium Rady Rodziców wybrało Marcina Wcisło na Zastępcę
Przewodniczącego Rady Rodziców jednogłośnie, przy 12 głosach „za”.
Jednocześnie upoważniono Zastępcę Przewodniczącego Rady Rodziców do
składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz reprezentowania
Rady Rodziców (Uchwała Nr 5d/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
Prezydium Rady Rodziców wybrało Adrianę Szreder na Zastępcę
Przewodniczącego Rady Rodziców jednogłośnie, przy 12 głosach „za”.
Jednocześnie upoważniono Zastępcę Przewodniczącego Rady Rodziców do
składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz reprezentowania
Rady Rodziców (Uchwała Nr 5e/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
Prezydium Rady Rodziców wybrało Agnieszkę Biesiadzińską na Sekretarza
Rady Rodziców jednogłośnie, przy 12 głosach „za”. Jednocześnie
upoważniono Sekretarza Rady Rodziców do składania oświadczeń w zakresie
praw i obowiązków oraz reprezentowania Rady Rodziców (Uchwała Nr
5f/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
8) Wybór Protokolantów Rady Rodziców – Na Protokolantów Rady Rodziców
zgłoszeni zostali następujący kandydaci, którzy potwierdzili chęć objęcia
funkcji Protokolanta Rady Rodziców:
– Małgorzata Adamowicz,
– Monika Brzeźnicka,
– Mikołaj Cześnik.
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Rada Rodziców przydzieliła funkcję Protokolanta Rady Rodziców wszystkim
zgłoszonym kandydatom jednogłośnie, w głosowaniu blokowym, przy 20
głosach „za” (Uchwała Nr 6/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
9) Wybór Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców – Do Komisji Rewizyjnej Rady
Rodziców zgłoszeni zostali następujący kandydaci, którzy potwierdzili chęć
kandydowania:
– Marta Lipczyńska-Gil,
– Paulina Kamińska,
– Mikołaj Cześnik.
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w zaproponowanym składzie została
przyjęta jednogłośnie, w głosowaniu blokowym, przy 20 głosach „za” (Uchwała
Nr 7/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
10)Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Rodziców
Kołodziejczyka planów działania na rok szkolny 2013/2014.

Andrzej

11) Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki na Fundusz Rady Rodziców –
Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk zaproponował
utrzymanie wysokości składki na Fundusz Rady Rodziców na zeszłorocznym
poziomie czyli 100,- zł od rodziny.
Rada Rodziców przyjęła zaproponowaną stawkę składki na Fundusz Rady
Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 jednogłośnie i bez uwag, przy 20
głosach „za”. Jednocześnie powierzając jej wykonanie Skarbnikowi Rady
Rodziców (Uchwała Nr 8a/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
12)Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki na Fundusz Świetlicy –
Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk zaproponował
utrzymanie wysokości składki na Fundusz Świetlicy na zeszłorocznym
poziomie czyli 60,- PLN.
Rada Rodziców przyjęła zaproponowaną stawkę jednogłośnie i bez uwag,
przy 20 głosach „za”. Jednocześnie powierzając jej wykonanie Skarbnikowi
Rady Rodziców (Uchwała Nr 8b/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
13)Przedstawienie przez nowego Przewodniczącego Rady Rodziców terminarza
Zebrań Plenarnych Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 –
Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk przedstawił
proponowany (tygodniowy) terminarz Zebrań Plenarnych Rady Rodziców na
roku szkolnym 2013/2014. Przedstawił również kluczowe zagadnienia, które
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przewiduje omawiać na kolejnych Zebraniach Plenarnych.
Zaproponowany terminarz Zebrań Plenarnych Rady Rodziców wraz z
głównymi, wiodącymi zagadnieniami:
– w tygodniu pomiędzy 11.11.20013 a 15.11.2013 r. (przed Kiermaszem
Bożonarodzeniowym),
– w tygodniu pomiędzy 13.01.2014 a 17.01.2014 r. (przed zakończeniem
I Semestru oraz Balem Karnawałowym),
– w tygodniu pomiędzy 24.03.2014 a 28.03.2014 r. (przed Kiermaszem
Wielkanocnym)
– w tygodniu pomiędzy 05.05.2014 a 09.05.2014 r. (przed Piknikiem
Wiosennym oraz Zakończeniem Roku Szkolnego).
Po przedyskutowaniu zaproponowanych terminów oraz po doprecyzowaniu,
na wniosek Członków Rady Rodziców, terminów dwóch pierwszych Zebrań
Plenarnych ustalono następujący terminarz Zebrań Plenarnych i poddano go
pod głosowanie:
– 14.11.2013 r. (przed Kiermaszem Bożonarodzeniowym),
– 16.01.2014 r. (przed zakończeniem I Semestru oraz Balem Karnawałowym),
– w tygodniu pomiędzy 24.03.2014 a 28.03.2014 r. (przed Kiermaszem
Wielkanocnym)
– w tygodniu pomiędzy 05.05.2014 a 09.05.2014 r. (przed Piknikiem
Wiosennym oraz Zakończeniem Roku Szkolnego).
Rada Rodziców przyjęła terminarz Zebrań Plenarnych na rok szkolny
2013/2014 jednogłośnie i bez uwag, przy 20 głosach „za”. Jednocześnie
powierzając jej wykonanie Sekretarzowi Rady Rodziców (Uchwała Nr
9/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
14)Powołanie Zespołu roboczego ds. Kiermaszu Bożonarodzeniowego - Na
wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców Andrzeja Kołodziejczyka został
powołany Zespół roboczy ds. organizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego. Do
przedmiotowego Zespołu zgłosili się następujący kandydaci:
– Michał Gorzędowski – Przewodniczący Zespołu,
– Paulina Kamińska,
– Michał Tomczak.
Rada Rodziców zaakceptowała jednogłośnie i bez uwag powołanie Zespołu
roboczego ds. organizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego w zaproponowanym składzie.
Ustalono ponad to, że w pracach Zespołu będą brali udział przedstawiciele
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wszystkich klas pierwszych, które w tym roku będą w głównej mierze
przygotowywać Kiermasz Bożonarodzeniowy.
15)Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk przedstawił
propozycje nowych regulacji dotyczących zwrotu 30% składek z wpłat na
Radę Rodziców oraz redystrybucji gromadzonych przez Radę Rodziców
środków.
Zaproponowane
rozwiązania
wynikają
z
uprzednio
przeprowadzonych rozmów z Członkami Rady Rodziców, Rodzicami oraz
Dyrekcją i Nauczycielami. Po dyskusji stwierdzono, że sprawa wymaga
dalszych prac – Rada Rodziców zajmie się sprawą nowych regulacji na swoim
kolejnym spotkaniu.
16)Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana
Starzyńskiego – Obecni na Zebraniu Członkowie Rady Rodziców potwierdzili,
że otrzymali przedmiotowy Program Wychowawczy i mieli możliwość
wcześniejszego zapoznania się z jego treścią. Zastępca Dyrektora Magdalena
Maj przedstawiła i omówiła „Koncepcję pracy Szkoły” (Misję Szkoły) zawartą w
treści Programu Wychowawczego.
Po dyskusji na temat „Koncepcji pracy Szkoły” (Misji Szkoły) Rada Rodziców
przyjęła zaproponowany Program Wychowawczy na rok szkolny 2013/2014
bez wprowadzania zmian. Członkowie Rady głosowali za przyjęciem
Programu Wychowawczego jednogłośnie, przy 20 głosach „za” (Uchwała Nr
10/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
17)Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego –
Obecni na Zebraniu Członkowie Rady Rodziców potwierdzili, że otrzymali
przedmiotowy Program Profilaktyki i mieli możliwość wcześniejszego
zapoznania się z jego treścią. Zastępca Dyrektora Magdalena Maj
przedstawiła i omówiła główne założenia Programu Profilaktyki i udzieliła
odpowiedzi na zadawane w tym temacie pytania.
Po dyskusji na temat Programu Profilaktyki Rada Rodziców przyjęła
zaproponowany Program Profilaktyki bez wprowadzania zmian. Członkowie
Rady głosowali za przyjęciem Programu Profilaktyki jednogłośnie, przy 20
głosach „za” (Uchwała Nr 11/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
18)Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk będąc po
konsultacjach z Dyrektor Krystyną Jakubowską przedstawił możliwe terminy
Kiermaszu Bożonarodzeniowego i poprosił o podjęcie decyzji czy Kiermasz
Bożonarodzeniowy organizujemy w podziale na klasy 0-3 i 4-6 czy (tak jak to
było w zeszłym roku) pozostajemy przy organizacji Kiermaszu jednego dnia
dla wszystkich klas.
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Obecni Członkowie Rady podjęli decyzję, że Kiermasz Bożonarodzeniowy
zostanie zorganizowany jednego dnia dla wszystkich klas i ustalili termin
Kiermaszu na dzień 05.12.2013 r.
19)Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk otworzył dyskusję w
sprawie projektu „Dni otwartych” w naszej Szkole. Zastępca Dyrektora
Magdalena Maj przedstawiła założenia dotyczące projektu oraz warianty i
propozycję jego realizacji.
Po dyskusji na temat projektu „Dni otwartych” Rada Rodziców podjęła
jednogłośnie decyzję o przygotowaniu i przekazaniu Pani Dyrektor Krystynie
Jakubowskiej Opinii Rady Rodziców w tym temacie.
Członkowie Rady Rodziców ustalili, że Opinia ta będzie zawierała
stwierdzenie, że Rada Rodziców nie wyraża sprzeciwu wobec tej idei oraz, że
rekomenduje wypracowania konkretnych rozwiązań na poziomie klas.
20)Zastępca Dyrektora Magdalena Maj zreferowała na jakim etapie znajduje się
obecnie Ewaluacja zewnętrzna, która jest przeprowadzana w naszej Szkole.
Zaprosiła również obecnych na Zebraniu do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej,
w której Rodzice będą mogli podzielić się spostrzeżeniami na temat pracy i
funkcjonowania Szkoły. Zebrane opinie zostaną uwzględnione w końcowym
raporcie z ewaluacji.
21)Na wniosek zgłoszony przed zebraniem (e-mail) przez Panią Darię Siemieniuk
– klasa 1d, Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk otworzył
dyskusję w sprawie sposobu spędzania wolnego czasu na świetlicy szkolnej.
Pani Daria Siemieniuk w swoim zgłoszeniu prosiła o przedyskutowanie czy
dzieci podczas przebywania w świetlicy szkolnej powinny oglądać telewizję i
ewentualnie w jakim zakresie czasowym.
Po dyskusji w tym temacie Rada Rodziców podjęła decyzję o przygotowaniu
i przekazaniu Dyrektor Krystynie Jakubowskiej Rekomendacji Rady Rodziców
w tej sprawie.
Członkowie Rady Rodziców ustalili, że w Rekomendacji tej zwrócą się z
prośbą o możliwie maksymalne ograniczenie czasu jaki dzieci przebywające
na Świetlicy spędzają przed telewizorem a w przypadkach, kiedy dzieci już
oglądają telewizję niech będą to w miarę możliwości materiały edukacyjne np.
filmy przyrodnicze, historyczne itp. dobrane odpowiednio do wieku odbiorców.
Rada Rodziców zarekomenduje również, jako lepsze rozwiązanie, zastąpienie
telewizji audiobookami.
22)Na wniosek zgłoszony przed zebraniem (e-mail) przez Panią Ewą Markowską
– klasa 3d i 5a, Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk
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otworzył dyskusję w sprawie możliwości nieograniczonego dostępu do boiska
szkolnego w godzinach pozalekcyjnych. Przewodniczący Rady Rodziców
Andrzej Kołodziejczyk zreferował sprawę zgłoszoną przez Panią Ewę
Markowską. Pani Ewa Markowska w przesłanym e-mailu przywołała tekst
artykułu, który w ostatnim czasie ukazał się na stronie jednego z
saskokępskich portali internetowych i w sposób jednostronny i negatywny
przedstawiał sytuację do której miało dojść na szkolnym boisku. Po dyskusji w
tej sprawie Członkowie Rady Rodziców zgodzili się, że jest wiele argumentów,
które przemawiają za tym, że przy obecnym stanie środków finansowych
będących w posiadaniu Szkoły, otwarcie boiska i umożliwienie korzystania z
niego w godzinach pozalekcyjnych szerokiemu gronu zainteresowanych nie
jest możliwe. Obecni na Zebraniu zwrócili uwagę na następujące aspekty tego
zagadnienia:
–

–

–

–

Szkoła nie ma obecnie możliwości finansowych ani osobowych do
zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z boiska szkolnego w
godzinach pozalekcyjnych – wymagało by to zatrudnienie pracowników
nadzorujących osoby przebywające w obrębie boiska,
Szkoła nie posiada wolnych środków finansowych, które mogłaby
zabezpieczyć na bieżące naprawy i sprzątanie boiska szkolnego
wynikające z udostępnienia boiska w godzinach pozalekcyjnych,
Szkoła nie ma możliwości finansowych na zamontowanie niezbędnego
w przedmiotowej sytuacji monitoringu i odpowiedniego oświetlenia boiska
szkolnego,
Szkoła wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych uczniów
umożliwia swoim uczniom korzystanie z boiska w czasie pozalekcyjnym.
Wymaga to oczywiście zgłoszenia przez uczniów wejścia i wyjścia z
boiska jednak dla naszych uczniów nie stanowi to bariery i jest jak
najbardziej możliwe.

23)Zastępca Dyrektora Ewa Zwierzchowska wystąpiła z wnioskiem do Rady
Rodziców o dofinansowanie w kwocie do 1500,- zł na zakup sprzętu
sportowego. Zastępca Dyrektora Ewa Zwierzchowska poinformował, że
potrzeby w tym zakresie są Szkole znane i kwota do 1500,- zł powinna
wystarczyć na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie.
Rada Rodziców zadecydowała o przyznaniu dofinansowania na ten cel w
zaproponowanej kwocie jednogłośnie i bez uwag, przy 20 głosach „za”.
Jednocześnie powierzając jej wykonanie Dyrektorowi Szkoły i Skarbnikowi
Rady Rodziców (Uchwała Nr 12/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
Rada Rodziców zwraca uwagę na konieczność złożenia przedmiotowego
wniosku na obowiązującym formularzu.
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24)Michał Gorzędowski Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
zaproponował, żeby Rada Rodziców podjęła próbę pozyskania sponsora
instytucjonalnego, który będzie mógł zasponsorować lub dofinansować zakup
m.in. sprzętu sportowego, czy strojów sportowych.
Członkowie Rady Rodziców zgodzili się jednogłośnie, że podejmą w
najbliższym czasie próbę pozyskania przedmiotowego sponsora.
25)Na wniosek Andrzeja Kołodziejczyka Przewodniczącego Rady Rodziców
został powołany Zespół Roboczy ds. organizacji Kiermaszu Wielkanocnego.
Na jego czele stanęła Agnieszka Biesiadzińska.
26)Na wniosek Andrzeja Kołodziejczyka Przewodniczącego Rady Rodziców
został powołany Zespół Roboczy ds. organizacji Pikniku Wiosennego. Na jego
czele stanęła Anna Paluch-Bielańska.
27)Na wniosek Andrzeja Kołodziejczyka Przewodniczącego Rady Rodziców
został powołany Zespół Roboczy ds. organizacji Zakończenia Roku
Szkolnego. Na jego czele stanęła Elżbieta Ślusarz.
28)W wyniku wyczerpania tematów zgłoszonych na dzisiejsze Zebranie
Przewodnicząca Zebrania Karolina Andrian zamknęła Zebranie Plenarne
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w
Warszawie.
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