Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 16 stycznia 2014 roku.

1) Otwarcie zebrania – Zebranie otworzył Andrzej Kołodziejczyk, który został
jednogłośnie wybrany przewodniczącym Zebrania Plenarnego (Uchwała
Nr 26/2013/2014 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 13 osób (Lista obecności stanowi
Załącznik do niniejszego Protokołu) w tym:
– 9 przedstawicieli klas (reprezentowanych jest 9 z 26 klas) – z prawem do
głosowania,
− 3 przedstawicieli Szkoły – bez prawa do głosowania,
− 1 przedstawiciel klasy – 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 z uwzględnieniem prośby
Pani Eweliny Gorczycy o omówienie punktów 7 i 8 na początku zebrania tj.
przed punktem 5 porządku obrad (Uchwała Nr 27/2013/2014 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 27 listopada 2013 roku
został zatwierdzony jednogłośnie i bez uwag (Uchwała Nr 28/2013/2014
stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
6) Otwarcie dyskusji na temat balu karnawałowego. Przedstawienie
proponowanego terminu, możliwych koncepcji organizacji, ofert firm
zewnętrznych. - Dyskusję rozpoczął Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej
Kołodziejczyk przedstawiając zebranym proponowany termin i koncepcję
organizacji. Przedstawił również w skrócie wstępne oferty organizacji balu
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karnawałowego zgłoszone przez firmy zewnętrzne, z którymi rozmawiał. W
następnej kolejności głos zabrała Pani Ewelina Gorczyca zajmująca się
wspólnie z Panią Eweliną Kacprowicz przygotowaniem i organizacją balu
karnawałowego z ramienia Rady Pedagogicznej. Panie przedstawiły swoją
koncepcję organizacji balu oraz ofertę firmy zewnętrznej, z którą prowadziły
wstępne rozmowy. Następnie kolejno głos zabierali uczestnicy Zebrania
zadając pytania i wyrażając swoje opinie w przedmiotowej sprawie.
7) Podjęcie decyzji w kluczowych sprawach związanych z organizacją balu
karnawałowego (koncepcja organizacji, finansowanie). - Po wysłuchaniu
Przewodniczącego Rady Rodziców, Nauczycieli oraz dyskusji uczestników
Zebrania przystąpiono do podsumowania, wyciągnięcia ostatecznych
wniosków i zatwierdzenia wypracowanej koncepcji. Termin balu
karnawałowego w roku szkolnym 2013/2014 ustalono na dzień 12.02.2014 r.
Zachowano również podział balu na dwie części: I) dla dzieci z klas 0-3 i II) dla
dzieci z klas 4-6. Podjęto również decyzję o powierzeniu prowadzenia balu
karnawałowego w br. szkolnym firmie zewnętrznej. Zadecydowano, że
wzorem lat ubiegłych poczęstunek dla dzieci w trakcie balu karnawałowego
odbędzie się w salach i zorganizują go Rodzice z poszczególnych klas. Co do
powyższych ustaleń nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu. Następnie Rada
Rodziców podjęła uchwałę o przeznaczeniu kwoty 750 zł ze środków Rady
Rodziców na zakup dekoracji i akcesoriów niezbędnych do jej przygotowania w kwocie tej przewidziano środki na zakup elektrycznej pompki do
pompowania balonów (Uchwała Nr 29a/2013/2014 stanowi Załącznik do
niniejszego Protokołu). Ustalono, że „listę zakupów” przygotuje Pani Ewelina
Gorczyca a zakupem materiałów potrzebnych do wykonania dekoracji zajmie
się Małgorzata Adamowicz. Koordynatorem z ramienia Rady Rodziców
powołanym do zebrania grupy rodziców i organizacją przygotowania dekoracji
w dniu 11.02.2014 r. został Michał Tomczak. W zakresie klas 4-6 wspomagać
go będzie Monika Brzeźnicka. Osoby wytypowane do poszczególnych zadań
jak również pozostali uczestnicy Zebrania nie zgłosili sprzeciwu wobec
dokonanego podziału zadań.
Rada Rodziców, na podstawie informacji przedstawionych przez Panią
Ewelinę Gorczycę oraz Panią Ewelinę Kacprowicz, zdecydowała o
powierzeniu prowadzenia balu karnawałowego w br. szkolnym firmie „Planeta
Uśmiechu” prowadzonej przez panią Magdalenę Wycech i przeznaczeniu na
ten cel kwoty 2 091 zł (Uchwała Nr 29b/2013/2014 stanowi Załącznik do
niniejszego Protokołu). Spośród koncepcji tematycznych zaproponowanych
przez firmę „Planeta Uśmiechu”, decyzją Rady Rodziców, wybrano „koncepcję
kosmiczną” (wystrój, dekoracje oraz tematyka zabaw i konkursów).
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8) Odwołanie ze stanowiska Skarbnika Rady Rodziców Karoliny Andrian –
poprzedzone przedstawieniem powodów i uzasadnieniem. - Dyskusję
rozpoczął Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk
przedstawiając uczestnikom Zebrania powody i uzasadnienie zgłoszenia
przedmiotowego wniosku. Poinformował również, że przed Zebraniem
rozmawiał w tej sprawie z Karoliną Andrian, która zgodziła się z
zaproponowanym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji bez zastrzeżeń. Po
wysłuchaniu przedstawionych argumentów oraz dyskusji w przedmiotowej
sprawie, uczestnicy Zebrania jednogłośnie podjęli uchwałę o odwołaniu
Karoliny Andrian z funkcji Skarbnika Rady Rodziców cofając jednocześnie
udzielone wcześniej upoważnienie do składania oświadczeń w zakresie praw
i obowiązków oraz reprezentowania Rady Rodziców (Uchwała Nr
30/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
9) Wybór Skarbnika Rady Rodziców. - Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej

Kołodziejczyk poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Skarbnika
Rady Rodziców i jednocześnie zgłosił swojego kandydata - Agnieszkę
Biesiadzińską, dotychczasowego Sekretarza Rady Rodziców. Więcej zgłoszeń
nie było. Zgłaszający Kandydata, Andrzej Kołodziejczyk, przedstawił
uzasadnienie swojej decyzji o zgłoszeniu Agnieszki Biesiadzińskiej na
stanowisko Skarbnika Rady Rodziców i poinformował, że posiada pisemną
zgodę Agnieszki Biesiadzińskiej na kandydowanie na w/w stanowisko. Rada
Rodziców jednogłośnie wybrała Agnieszkę Biesiadzińską na Skarbnika Rady
Rodziców utrzymując w mocy udzielone wcześniej upoważnienie do składania
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz reprezentowania Rady
Rodziców (Uchwała Nr 31/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
10)W związku z wyborem na stanowisko Skarbnika Rady Rodziców Agnieszki
Biesiadzińskiej, dotychczas pełniącej funkcję Sekretarza Rady Rodziców,
Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk wniósł o uzupełnienie
porządku obrad o dwa następujące punkty:
- Odwołanie ze stanowiska Sekretarza Rady Rodziców Agnieszki
Biesiadzińskiej (w związku z wyborem na stanowisko Skarbnika Rady
Rodziców).
- Wybór Sekretarza Rady Rodziców.
11) Obecni na Zebraniu nie zgłosili sprzeciwu wobec powyższego wniosku.
12) Odwołanie

ze stanowiska Sekretarza Rady Rodziców Agnieszki
Biesiadzińskiej (w związku z wyborem na stanowisko Skarbnika Rady
Rodziców). - Dyskusji w tej sprawie nie było zatem przystąpiono do
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głosowania. Rada Rodziców jednogłośnie odwołała Agnieszkę Biesiadzińską
ze stanowiska Sekretarza Rady Rodziców (Uchwała Nr 32/2013/2014 stanowi
Załącznik do niniejszego Protokołu).
13)Wybór Sekretarza Rady Rodziców. - Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej
Kołodziejczyk poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Sekretarza
Rady Rodziców i jednocześnie zgłosił swojego kandydata - Natalię Dziekan.
Więcej zgłoszeń nie było. Zgłaszający Kandydata, Andrzej Kołodziejczyk,
przedstawił uzasadnienie swojej decyzji o zgłoszeniu Natalii Dziekan na
stanowisko Sekretarza Rady Rodziców oraz złożył wniosek o włączenie (w
tym samym głosowaniu) Natalii Dziekan do składu Prezydium Rady Rodziców.
Natalia Dziekan potwierdziła chęć kandydowania na stanowisko Sekretarza
Rady Rodziców. Rada Rodziców jednogłośnie wybrała Natalię Dziekan na
Sekretarza Rady Rodziców włączając ją jednocześnie do składu Prezydium
Rady Rodziców. Jednocześnie upoważniono Sekretarza Rady Rodziców do
składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz reprezentowania
Rady Rodziców (Uchwała Nr 33/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
14) Przewodniczący Rady Rodziców zgłosił, aby w ramach Spraw różnych

rozpatrzeć następujące punkty:
- Potwierdzenie w formie uchwały, głosowania mailowego w sprawie
współorganizacji przez Radę Rodziców szkolnego konkursu „Mam Talent”
oraz przeznaczenia kwoty 300 zł na zakup nagród w przedmiotowym
konkursie.
- Rozpatrzenie wniosku Przedstawiciela klasy 1d w sprawie budowy podjazdu
dla wózków dziecięcych oraz dyskusja w tej sprawie.
- Przedstawienie informacji o poziomie wpłat składek na fundusz Rady
Rodziców oraz dyskusja w tej sprawie.
- Przedstawienie sytuacji finansowej Rady Rodziców (wydatki, przychody).
- Przedstawienie przez Panią Dyrektor Magdalenę Maj wstępnego
podsumowania wyników Ewaluacji, która miała miejsce w naszej Szkole.
Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do wprowadzenia powyższych
punktów do porządku obrad więc Przewodniczący Zebrania Andrzej
Kołodziejczyk przeszedł do rozpatrywania wprowadzonych punktów.
15)Potwierdzenie w formie uchwały, głosowania mailowego w sprawie
współorganizacji przez Radę Rodziców szkolnego konkursu „Mam Talent”
oraz przeznaczenia kwoty 300 zł na zakup nagród w przedmiotowym
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konkursie. - Rada Rodziców postanowiła przychylnie odnieść się do prośby
organizatorów szkolnego konkursu „Mam Talent” i przeznaczyć kwotę 300 zł
na nagrody rzeczowe w tym konkursie (Uchwała Nr 34/2013/2014 stanowi
Załącznik do niniejszego Protokołu) – Uchwała stanowi usankcjonowanie w
formie pisemnej głosowania przeprowadzonego w tej sprawie drogą mailową.
W głosowaniu mailowym wzięło udział (odpowiedziało) 14 klas: wszystkie
głosy były „za”, nikt nie był przeciwny, nikt nie zgłosił, że wstrzymuje się od
głosu.
16)Rozpatrzenie wniosku Przedstawiciela klasy 1d w sprawie budowy podjazdu
dla wózków dziecięcych oraz dyskusja w tej sprawie. - Obecni na zebraniu
kolejno zabierali głos w przedmiotowej sprawie. Po wyczerpaniu dyskusji
Sekretarz Rady Rodziców Natalia Dziekan zadeklarowała, że postara się
zebrać opinie specjalistów i ustalić czy stan prawny (przepisy budowlane i
inne) dopuszcza możliwość budowy prostego podjazdu lub montażu rynien
podjazdowych w obrębie schodów przy głównym wejściu do Szkoły. Temat
będzie kontynuowany po dokonaniu analizy i zebraniu opinii specjalistów w tej
sprawie.
17)Przedstawienie informacji o poziomie wpłat składek na fundusz Rady
Rodziców oraz dyskusja w tej sprawie. - Dyskusję otworzył Przewodniczący
Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk, który przedstawił aktualny stan wpłat
na fundusz Rady Rodziców odnosząc stan obecny do zeszłego roku
szkolnego. Obecni na Zebraniu kolejno zabierali głos w tej sprawie
przedstawiając problemy, z którymi borykają się ich klasy oraz proponując
różne rozwiązania mogące poprawić zbieralność składek na fundusz Rady
Rodziców. Podsumowując Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej
Kołodziejczyk zobowiązał się, że przed semestralnymi zebraniami klasowymi
spotka się ze Skarbnikami klasowymi i omówi z nimi sprawy finansowe Rady
Rodziców i poszczególnych klas.
18)Przedstawienie sytuacji finansowej Rady Rodziców (wydatki, przychody). Przewodniczący Rady Rodziców przedstawił aktualną sytuację finansową
Rady Rodziców podsumowując dotychczasowe wpływy i wydatki. Nikt z
obecnych nie zgłosił zastrzeżeń co do sposobu i formy dotychczas
wydatkowanych środków finansowych Rady Rodziców.
19)Przedstawienie przez Panią Dyrektor Magdalenę Maj wstępnego
podsumowania wyników Ewaluacji, która miała miejsce w naszej Szkole. - W
trakcie wystąpienia Pani Dyrektor Magdalena Maj omówiła podstawowe
wymagania dla szkoły w poszczególnych 12 obszarach działania oraz wyniki,
wnioski z raportu i propozycje na przyszłość – w postaci zamierzeń i
planowanych działań. /Pani Dyrektor Magdalena Maj dołączyła do osób
uczestniczących w Zebraniu na czas omawiania niniejszego punktu./
Strona 5 z 6

20)Na zakończenie Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk
poprosił obecnych o propagowanie wśród Rodziców akcji „1% podatku dla
naszej szkoły”, zaprosił do odwiedzania zakładki Pedagoga na stronie www
Szkoły oraz przypomniał, że cały czas można zamawiać kalendarze szkolne
na 2014 rok.
21) 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.

…………………………………………………

………………………………………

Przewodniczący Zebrania

Protokolant

Strona 6 z 6

