Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 27 listopada 2013 roku.

1) Otwarcie zebrania – Zebranie otworzył Andrzej Kołodziejczyk, który został
jednogłośnie wybrany przewodniczącym Zebrania Plenarnego (Uchwała
Nr 20/2013/2014 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 są obecne 22 osoby (Lista obecności stanowi
Załącznik do niniejszego Protokołu) w tym:
– 12 przedstawicieli klas (reprezentowanych jest 12 z 26 klas) – z prawem do
głosowania,
− 5 przedstawicieli Szkoły – 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) Przyjęcie porządku obrad – Przedstawiony przez Przewodniczącego Zebrania
porządek obrad został zaakceptowany jednogłośnie (Uchwała Nr
21/2013/2014 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 14 listopada 2013 roku
został zatwierdzony jednogłośnie i bez uwag (Uchwała Nr 22/2013/2014
stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
6) Dyskusja oraz ustalenie stanowiska Rady Rodziców w kwestii wykorzystania
sali gimnastycznej oraz otwierania klas sportowych w kolejnych latach
(Kontynuacja dyskusji rozpoczętej na Zebraniu Plenarnym w dniu 25.09.2013
r. /zgłoszenie z sali/ i kontynuowanej na Zebraniu Plenarnym w dniu
14.11.2013 r.) - Dyskusję rozpoczął Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej
Kołodziejczyk przypominając omawiane zagadnienie, następnie o zabranie
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głosu została poproszona Pani Dyrektor Krystyna Jakubowska, która
przedstawiła zebranym informacje dotyczące:
- wymiaru godzin szkolenia sportowego i wf-u w oddziałach 1-3 i 4-6 (stan
obecny jak i szacowane godziny w przypadku całkowitej likwidacji klas
sportowych lub ich powoływaniu rzadziej niż corocznie),
- możliwości korzystania z sal gimnastycznych (dużej, lustrzanej i siłowni) dla
klas 1-3, zarówno pod względem dostępności sal jak i merytorycznego
przygotowania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia takich
zajęć na salach gimnastycznych,
- możliwości wykorzystania boiska szkolnego w sezonie zimowym (koncepcja
montażu balonu nad boiskiem przez firmę zewnętrzną).
W przedmiotowej sprawie głos zabierali:
- Pan Krzysztof Zawadzki, Pani Aneta Paluch i Pan Adam Kurtiak (zespół
nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 143 w Warszawie)
kolejno przedstawiając dane dotyczące wykorzystania sal gimnastycznych,
prowadzenia wf-u przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3,
możliwości innych form aktywności ruchowej dla klas 1-3 (lodowisko w
sąsiadującej szkole w sezonie zimowym), możliwości wykorzystania sali
lustrzanej i siłowni przez klasy 1-3, możliwości zagospodarowania
pomieszczeń na przebieralnie w pobliżu tych sal.
- Rodzice obecni na zebraniu kolejno przedstawiali swoje zdanie na temat
przedmiotowej sprawy.
Dyskusję zakończył wniosek przedstawiciela klasy Ie o przeprowadzenie
głosowania dwuetapowo (w pierwszym etapie decyzja dotycząca utrzymania
klas sportowych w oddziałach 1-3; w następnym etapie decyzja o
częstotliwości ich powoływania). Propozycja została zaakceptowana i
przystąpiono do przeprowadzenia głosowań.
Rada Rodziców jednogłośnie zadecydowała (uwzględniono stanowisko jednej
klasy zgłoszone mailem przed zebraniem), że w opinii Rady zasadne jest
dalsze powoływanie klas sportowych w oddziałach 1-3 (Uchwała Nr
23a/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
Rada Rodziców większością głosów osób uprawnionych do głosowania
zadecydowała (uwzględniono stanowisko jednej klasy zgłoszone mailem przed
zebraniem), że w opinii Rady klasy sportowe w oddziałach 1-3 powinny być
powoływane corocznie (Uchwała Nr 23b/2013/2014 stanowi Załącznik do
niniejszego Protokołu).
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Należy pamiętać, że w powyższej sprawie Rada Rodziców jest uprawniona
jedynie do wyrażenia swojego stanowiska i wydania opinii a ostateczną
decyzję o utworzeniu klasy sportowej w danym roku szkolnym podejmują
władze nadrzędne wobec Szkoły na wniosek dyrekcji i grona pedagogicznego.
Na podstawie ustaleń podjętych w trakcie dyskusji, Rada Rodziców
postanowiła zawrzeć w opinii wzmiankę o konieczności wprowadzenia
rozwiązań ułatwiających i usprawniających prowadzenie lekcji wychowania
fizycznego oraz szkolenia sportowego we wszystkich oddziałach szkoły ze
szczególnym uwzględnieniem oddziałów 1-3. Wszyscy zebrani jednogłośnie
zobowiązali się, że dołożą wszelkich starań, aby poniższe rozwiązania były
realizowane. Na liście proponowanych rozwiązań znajdują się między innymi:
- pozytywna rekomendacja dla dyrektora szkoły do rozpatrzenia oferty
dotyczącej umieszczenia w sezonie zimowym balonu nad boiskiem szkoły,
- rozpatrzenie możliwości przystosowania pomieszczeń mogących spełniać
funkcje przebieralni dla sali lustrzanej i siłowni oraz wypracowanie rozwiązania
mającego umożliwić uczniom ćwiczącym na korytarzach przebieranie się do
zajęć w warunkach zapewniających komfort i intymność,
- rozpatrzenie możliwości przeszkolenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
umożliwiającego prowadzenie im zajęć z w-fu na salach gimnastycznych,
- podjęcie kroków w kierunku możliwości wprowadzenia innych form
aktywności ruchowej dla klas 1-3 (przykładowo: lodowisko w sąsiadującej
szkole w sezonie zimowym – Pan Krzysztof Zawadzki zadeklarował w imieniu
nauczycieli wf-u, że są gotowi prowadzić szkolenie z jazdy na łyżwach dla
uczniów z klas 1-3 równolegle z prowadzonymi zajęciami dla uczniów z klas
4-6. Zainteresowani wychowawcy klas 1-3 proszeni są o zgłaszanie się do
Pana Krzysztofa Zawadzkiego w celu ustalenia terminów zajęć w zgodzie z
harmonogramem zajęć klas starszych).
7) Przewodniczący Rady Rodziców zgłosił, aby w ramach Spraw różnych
rozpatrzeć następujące punkty:
- Wyrażenie opinii Rady Rodziców
zaproponowanego na rok następny;

w

sprawie

budżetu

szkoły

- Przyjęcie w formie Uchwały instrukcji regulującej zasady przyjmowania,
podpisywania i akceptowania dokumentów potwierdzających wydatkowanie
środków z budżetu Rady Rodziców;
- Przedstawienie koncepcji plakatu promującego noszenie ochraniaczy
obuwia na terenie szkoły.
Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do wprowadzenia powyższych
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punktów do porządku obrad więc Przewodniczący Zebrania Andrzej
Kołodziejczyk przeszedł do rozpatrywania wprowadzonych punktów.
8) Wyrażenie opinii Rady Rodziców w sprawie budżetu szkoły zaproponowanego
na rok następny – Pani Dyrektor Krystyna Jakubowska przedstawiła założenia
przedmiotowego budżetu oraz podział kwot na poszczególne paragrafy. Rada
Rodziców, mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą kraju i niedobory w
stanie środków budżetowych, jednogłośnie zadecydowała o wydaniu
pozytywnej opinii dla przedstawionego budżetu (Uchwała Nr 24/2013/2014
stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu) zaznaczając jednocześnie, że w
ocenie Rady przyznane szkole środki są bardzo skromne i wymagają
dokonywania ogromnych oszczędności często ze szkodą dla szkoły (budynku)
i uczniów.
9) Przyjęcie w formie Uchwały instrukcji regulującej zasady przyjmowania,
podpisywania i akceptowania dokumentów potwierdzających wydatkowanie
środków z budżetu Rady Rodziców – Rada Rodziców jednogłośnie przyjęła
następujące zasady (Uchwała Nr 25/2013/2014 stanowi Załącznik do
niniejszego Protokołu):
- sporadyczne wydatki w kwocie nieprzekraczającej jednorazowo 70 zł mogą
zostać udokumentowane notatką/oświadczeniem osoby wydatkującej środki o
celu i zasadności wydanej kwoty – dokument taki powinien zostać
zaakceptowany podpisem minimum 3 członków Prezydium Rady Rodziców w
tym obowiązkowo Przewodniczącego Rady Rodziców;
- wydatki w kwocie nieprzekraczającej jednorazowo 100 zł mogą zostać
udokumentowane paragonem lub dowodem zakupu – dokument taki powinien
zostać zaakceptowany podpisem Przewodniczącego lub Skarbnika Rady
Rodziców;
- wydatki w kwocie powyżej 100 zł muszą zostać udokumentowane fakturą
VAT wystawioną na Radę Rodziców lub rachunkiem – dokument taki powinien
zostać zaakceptowany podpisem Przewodniczącego lub Skarbnika Rady
Rodziców.
10)Przedstawienie koncepcji plakatu promującego noszenie ochraniaczy obuwia
na terenie szkoły – Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk
zaproponował stworzenie i umieszczenie na terenie szkoły plakatu
promującego noszenie ochraniaczy obuwia a wręcz upominającego tych,
którzy ich nie zakładają i wchodzą w obuwiu prosto z dworu na teren szkoły w
szczególności na korytarze, na których dzieci ćwiczą na zajęciach wf-u i
odpoczywają podczas przerw. Po krótkiej dyskusji Rada Rodziców
jednogłośnie podjęła decyzję, że zostanie ogłoszony konkurs dla uczniów i
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rodziców na stworzenie przedmiotowego plakatu, co będzie miało wysokie
walory edukacyjne w temacie dbania o czystość naszej szkoły. Wstępnie
ustalono, że hasło przewodnie plakatu będzie brzmiało „Dbam o czystość
naszej szkoły – noszę ochraniacze”. Anna Bielańska-Paluch zgłosiła, że
będzie mogła zorganizować nagrody w przedmiotowym konkursie.
11) W wyniku wyczerpania tematów zgłoszonych na dzisiejsze Zebranie
Przewodniczący Zebrania Andrzej Kołodziejczyk zamknął Zebranie Plenarne
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w
Warszawie.
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