Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 14 listopada 2013 roku.

1) Otwarcie zebrania – Zebranie otworzył Andrzej Kołodziejczyk, który został
jednogłośnie wybrany przewodniczącym Zebrania Plenarnego (Uchwała
Nr 13/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
2) Wybór protokolanta - Zebranie protokołowała Natalia Dziekan.
3) Sprawdzono listę obecności, która stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu
i stwierdzono, że na zebraniu jest obecnych 20 osób (Lista obecności stanowi
Załącznik do niniejszego Protokołu) w tym:
– 11 przedstawicieli klas (reprezentowanych jest 11 z 26 klas) – z prawem do
głosowania,
− 7 przedstawicieli Szkoły – bez prawa do głosowania,
− 2 przedstawicieli klas – bez prawa do głosowania.
Zebrani zostali poinformowani, że każda klasa w głosowaniach ma prawo do
jednego głosu.
4) Przyjęcie porządku obrad - Ze względu na obecność na zebraniu członków
rady pedagogicznej oraz intendenta szkolnego Przewodniczący zebrania
poddał pod głosowanie propozycję zmiany porządku obrad i omówienie w
pierwszej kolejności tych punktów zebrania, które wymagają obecności wyżej
wymienionych tj. pkt 12 porządku obrad: „Przedstawienie koncepcji organizacji
Kiermaszu Bożonarodzeniowego” oraz pkt. 14 porządku obrad: „ Dyskusja na
temat słodyczy podawanych dzieciom w ramach deserów w szkolnej
stołówce”. Porządek obrad wraz zaproponowanymi zmianami został
zaakceptowany jednogłośnie (Uchwała Nr 14/2013/2014 stanowi Załącznik do
niniejszego Protokołu).
5) Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniego Zebrania Plenarnego – Protokół z

Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana
Starzyńskiego w Warszawie, które odbyło się w dniu 25 września 2013 roku
został zatwierdzony jednogłośnie i bez uwag (Uchwała Nr 15/2013/2014
stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
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6) Przedstawienie koncepcji organizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego przez
Przewodniczącego Zespołu Roboczego powołanego w tej sprawie. Dyskusja,
zgłaszanie pomysłów, wypracowanie i zatwierdzenie ostatecznych koncepcji.
Podczas wspólnej dyskusji przy udziale Dyrekcji i przedstawicieli grona
pedagogicznego ustalono co następuje:
- kiermasz odbędzie się 05.12.2013 r. a jego rozpoczęcie zaplanowano na
godzinę 17.00;
- stoiska kiermaszowe poszczególnych klas zostaną rozmieszczone na
parterze (klasy 0-3) oraz pierwszym piętrze (klasy 4-6), dekoracje korytarzy
poszczególnych pięter powierzono rodzicom w oparciu o ozdoby wykonane
przez dzieci z klas 0-1; jednocześnie, jednogłośnie zadecydowano, że w
przypadku braku wystarczającej ilości materiałów dekoracyjnych
niezbędnych do przygotowania ozdób Rada Rodziców dofinansuje zakup
materiałów za kwotę nie przekraczającą sumy 500,- PLN (Uchwała Nr
16a/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu);
- kiermaszowi będą towarzyszyły Jasełka oraz występy i konkursy, całość
odbywać się będzie na sali gimnastycznej, której dekoracje powierzono
pracownikom szkoły - rozpoczęcie Jasełek zaproponowano na godzinę
17.30;
- w stołówce szkolnej zostanie zorganizowana kawiarenka, nad którą nadzór
obejmie przedstawiciel klasa 6c - Pani Monika Sztompka;
- w trakcie kiermaszu oraz w dniach go poprzedzających zaplanowano
zbiórkę funduszy na szkolny fundusz SOS, jednogłośnie zadecydowano, że
środki ze zbiórki zostaną przeznaczone na przygotowanie paczek
świątecznych dla dzieci z rodzin objętych wsparciem funduszu (Uchwała Nr
16b/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu);
− środki zebrane na poszczególnych stanowiskach w trakcie trwania
kiermaszu zasilą fundusz Rady Rodziców, obecni na zebraniu, uprawnieni
do głosowania jednogłośnie zdecydowali, że 25% zebranej w każdej klasie
sumy zasili fundusze poszczególnych klas natomiast dwie klasy, które
zgromadzą największą ilość środków otrzymają zwrot w wysokości 50%
kwoty zebranej przez daną klasę (Uchwała Nr 16c/2013/2014 stanowi
Załącznik do niniejszego Protokołu).
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7) Informacja o działaniach i ustaleniach podjętych w sprawie wykonania
kalendarza szkolnego na rok 2014. Zatwierdzenie ostatecznej koncepcji. Michał Gorzędowski przedstawił koncepcje kalendarza szkolnego na rok
2014. Nikt z zebranych nie zgłosił zastrzeżeń co do przedstawionej koncepcji.
Ustalono, że zdjęcia do kalendarza zostaną wykonane dzieciom w ostatnim
tygodniu listopada (w dniach 26.11 i/lub 27.11), zmieniona zostanie formuła
kalendarza - zostaną one wykonane ze zdjęciami poszczególnych klas.
Drukowanie zaplanowano po uprzednim ustaleniu liczby osób chętnych do ich
zakupu (do ustalenia przez przedstawicieli poszczególnych klas po
skalkulowaniu ostatecznej ceny). Informacje o cenie oraz wizualizację
kalendarzy przedstawi Michał Gorzędowski i przekaże przedstawicielom
poszczególnych klas a następnie zbierze zamówienia z klas i przekaże do
realizacji.
8) Dyskusja na temat słodyczy podawanych dzieciom w ramach deserów do
posiłków w szkolnej stołówce. Temat zgłoszony przez przedstawiciela klasy
1a. - Po zreferowaniu tematu przez przedstawiciela klasy 1a poproszono o
zabranie głosu zaproszoną na zebranie intendentkę szkolną Panią Edytę
Urbańską, która wyjaśniła zebranym osobom zasady doboru słodyczy i
przekąsek podawanych dzieciom w ramach deserów i podwieczorków w
stołówce szkolnej. Po zapoznaniu się z tymi informacjami oraz po dyskusji
jednogłośnie podjęto Uchwałę o utrzymaniu podawania dzieciom deserów w
ramach posiłku z rekomendacją doboru ich zgodnie z zasadami zdrowego
odżywiania. Jednocześnie przypomniano wszystkim zgromadzonym i
zobowiązano ich do przekazania informacji w klasach o prowadzonym w
szkole projekcie „Wspólne menu” w ramach którego można zgłaszać Pani
Edycie Urbańskiej propozycje posiłków i dodatków. Rada Rodziców liczy na
sugestie wszystkich rodziców zainteresowanych zmianą jakości deserów i
zgłaszanie propozycji zdrowych przekąsek/deserów. (Uchwała Nr
17/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
9) Dyskusja na temat nowych regulacji dotyczących zwrotu 30% składek z wpłat

na Radę Rodziców oraz redystrybucji gromadzonych przez Radę Rodziców
środków (Kontynuacja dyskusji rozpoczętej na poprzednim Zebraniu
Plenarnym). - Kontynuując dyskusję rozpoczętą na poprzednim Zebraniu
Plenarnym uprawnione do głosowania osoby, obecne na Zebraniu,
jednogłośnie przyjęły Uchwałę o przyznaniu prawa do zwrotu 30% zebranych
funduszy z tytułu wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014
jedynie tym klasom, które zgromadzą w danym roku szkolnym minimum
połowę przypadających na klasę funduszy wynikających z przyjętej przez
Radę Rodziców składki - uwzględniając „zniżki rodzinne” w poszczególnych
klasach. (Uchwała Nr 18/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
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10)Dyskusja na temat zmian w Regulaminie Rady rodziców – propozycje zmian,
wnioski w tej sprawie. - Po burzliwej dyskusji dotyczącej zmian w regulaminie
ustalono, że ze względu na istotność proponowanych zmian Przewodniczący
Rady Rodziców zwoła dodatkowe zebranie poświęcone jedynie powyższemu
zagadnieniu.
11) Omówienie wydatków poniesionych w okresie od ostatniego Zebrania
Plenarnego wraz z krótkim rozliczeniem. - Przewodniczący Rady Rodziców
Andrzej Kołodziejczyk przedstawił informację o wydatkach poniesionych w
okresie od ostatniego Zebrania. Nikt z obecnych na Zebraniu nie zgłosił uwag
ani zastrzeżeń co do zasadności i formy poniesionych wydatków.
12)W związku z koniecznością opuszczenia Zebrania przez Przewodniczącego
Zebrania funkcja ta i dalsze prowadzenie Zebrania zostało przekazane
Zastepcy Przewodniczącego Rady Rodziców Michałowi Gorzędowskiemu.
13)Krótka informacja dotycząca przepływu informacji finansowych pomiędzy
Skarbnikami klasowymi a Skarbnikiem Rady Rodziców oraz Księgową Rady
Rodziców. - Punkt został pominięty i zostanie wpisany do porządku obrad
następnego zebrania.
14)Przypomnienie założeń dotyczących stosowania identyfikatorów i ochraniaczy
oraz prośba o pomoc w ich egzekwowaniu. - Punkt został pominięty i zostanie
wpisany do porządku obrad następnego zebrania.
15)Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych, które będą
zbierane w ramach akcji 1% z podatku za rok 2013. - Jednogłośnie podjęto
decyzję o wstępnym przeznaczeniu środków, które będą zbierane w ramach
akcji 1% z podatku za rok 2013 na wykonanie wyciszenia sufitów. (Uchwała Nr
19/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
16)Dyskusja na temat wykorzystania sali gimnastycznej oraz otwierania klas
sportowych w kolejnych latach (Kontynuacja dyskusji rozpoczętej na
poprzednim Zebraniu Plenarnym – zgłoszenie z sali). - W trakcie trwania
dyskusji stanowiącej kontynuację tematu z poprzedniego zebrania ustalono,
że Rada Rodziców wstrzymuje się z wydaniem opinii w tej sprawie do czasu
zapoznania się z opinią grona pedagogicznego. Jeżeli zaistnieje taka
konieczność przewodniczący rady rodziców zwoła osobne zebranie w celu
wydania stosownej opinii.
Uwaga Przewodniczącego Rady Rodziców Andrzeja Kołodziejczyka: Przyjęte
ustalenie nie jest odpowiednie do przedmiotowej sprawy ponieważ temat
wykorzystania sali gimnastycznej oraz otwierania klas sportowych w kolejnych
latach został podniesiony przez rodziców uczestniczących w Zebraniu
Plenarnym w dniu 25.09.2013 r. a nie przez Panią Dyrektor. W związku z
powyższym zostanie zwołane kolejne zebranie Rady Rodziców, którego
głównym tematem będzie dyskusja oraz ustalenie stanowiska Rady Rodziców
w przedmiotowej kwestii. Stanowisko Rady Rodziców zostanie przekazane
Pani Dyrektor Krystynie Jakubowskiej.
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17)Informacja na temat postępu prac w sprawie pozyskania sponsora
instytucjonalnego, który będzie mógł zasponsorować lub dofinansować zakup
m.in. sprzętu sportowego, czy strojów sportowych. - W związku z
nieobecnością na Zebraniu osoby, która rozpoczęła działania w tej sprawie,
punkt ten odłożono do omówienia w innym terminie.
18)W wyniku wyczerpania tematów zgłoszonych na dzisiejsze Zebranie
Przewodniczący Zebrania Michał Gorzędowski zamkną Zebranie Plenarne
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w
Warszawie.

…………………………………………………
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Przewodniczący Zebrania

Protokolant
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