Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 27 maja 2014 roku.
1) Otwarcie zebrania – Zebranie otworzył Andrzej Kołodziejczyk, który został
jednogłośnie wybrany przewodniczącym Zebrania Plenarnego (Uchwała Nr
48/2013/2014 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 14 osób w tym:
– 13 przedstawicieli klas (reprezentowanych jest 13 z 26 klas) – z prawem do
głosowania,
− 1 przedstawiciel Szkoły – 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
49/2013/2014 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 7 maja 2014 roku został
zatwierdzony jednogłośnie i bez uwag (Uchwała Nr 50/2013/2014 stanowi
Załącznik do niniejszego Protokołu).
6) Przedstawienie propozycji nowego brzmienia Regulaminu Rady Rodziców.
Dyskusja, zgłaszanie propozycji zmian i uzupełnień. Głosowanie w sprawie.
7) Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk otworzył dyskusje

przedstawiając zebranym propozycje nowego brzmienia Regulaminu Rady
Rodziców wraz z załącznikami. Następnie kolejno zabierali głos
przedstawiciele Rady Rodziców ustosunkowując się do zgłoszonych
poprawek i/lub proponując nowe. Wprowadzone zmiany dotyczyły między
innymi możliwości i trybu zwoływania zebrań rady rodziców, trybu głosowania,
zadań osób funkcyjnych i miały na celu zarówno usprawnienie funkcjonowania
Rady Rodziców jak i dostosowanie regulaminu do obowiązujących przepisów
prawnych determinujących pracę Rad Rodziców. Ze względu na dużą liczbę
wprowadzanych poprawek zdecydowano, że zarówno zmiany w regulaminie
jak i załącznikach do regulaminu zostaną przyjęte w formie uchwał
przyjmujących w całości, po wprowadzonych zmianach: Regulamin (Uchwała
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Nr 51/2013/2014 i tekst regulaminu w nowym brzmieniu stanowią Załączniki
do niniejszego Protokołu), Załącznik 1 (Uchwała Nr 51a/2013/2014 i tekst
Załącznika nr 1 stanowią Załączniki do niniejszego Protokołu) oraz Załącznik
2 (Uchwała Nr 51b/2013/2014 i Załącznik nr 2 stanowią Załączniki do
niniejszego Protokołu).
8) Dzień Ziemniaka 2014 – wstępne ustalenia w sprawie przygotowania i

organizacji (ustalenie terminu, budżetu, podział obowiązków). Przewodniczący
Zabrania Andrzej Kołodziejczyk poprosił o zabranie głosu Panią Dyrektor
Krystynę Jakubowską, która przedstawiła możliwe terminy zorganizowania
imprezy. Uwzględniając zaplanowane na wrzesień wyjazdy/wycieczki
niektórych klas zdecydowano, że Dzień Ziemniaka 2014 odbędzie się 03.10.
Koordynatorem za ramienia Grona Pedagogicznego został powołany Pan
Marek Pyra natomiast ze strony Rady Rodziców Agnieszka Biesiadzińska.
Zdecydowano o przeznaczeniu kwoty do 2000 zł na organizację pikniku
(Uchwała Nr 52/2013/2014 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
9) Piknik Wiosenny (Zespół roboczy ds. organizacji Pikniku Wiosennego) –

krótka informacja o przebiegu przygotowań.
Dyskusję rozpoczął Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk
prosząc koordynatora zespołu roboczego zajmującego się organizacją pikniku
o przedstawienie faktycznego stanu przygotowań. Kierująca przygotowaniami
Anna Paluch – Bielańska zreferowała krótko stan poczynionych przygotowań i
dokonanych zakupów. Ze względu na fakt iż wszystkie działania przebiegały
zgodnie z planem przyjętym na poprzednim zebraniu nie podejmowano w
przedmiotowej sprawie żadnych dodatkowych uchwał a przewodniczący
zebrania przeszedł do następnego punktu zebrania.
10) Zakończenie Roku Szkolnego (Zespół roboczy ds. organizacji zakończenia

roku szkolnego) – krótka informacja o przebiegu przygotowań.
Dyskusję rozpoczął Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk
prosząc koordynatora zespołu roboczego zajmującego się organizacją pikniku
o przedstawienie faktycznego stanu przygotowań. Kierująca przygotowaniami
Elżbieta Ślusarz jak i poszczególne osoby z zespołu roboczego potwierdziły
gotowość do realizacji i zakupu nagród zgodnie z Załącznikiem 2 do
obowiązującego w dniu rozpoczęcia Roku Szkolnego Regulaminu Rady
Rodziców. Zakupy rozpoczną się z chwilą otrzymania od Dyrektora Szkoły
informacji o liczbie nagród
11) Video-domofon – krótka informacja o rozpatrywanej alternatywnej koncepcji

elektronicznego systemu odbioru dzieci INFOMAT. W przedmiotowej sprawie
krótką informację z przebiegu prac Zespołu zajmującego się tym projektem
przedstawili Przewodniczący Rady Rodziców wraz z Panią Dyrektor Krystyną
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Jakubowską. Rozmowy z dyrekcją oraz przedstawicielami rodziców ze szkoły,
która jest pomysłodawcą tego systemu i zechciała nam pomóc w jego
realizacji nadal trwają. Istnieje duża szansa na znaczne zmniejszenie kosztów
realizacji projektu. W gronie osób obecnych na Zebraniu potwierdzono, że
środki przeznaczone na realizację projektu są zabezpieczone w ramach
przychodów z akcji 1%. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do
zaproponowanego rozwiązania. Szczegóły techniczne będą ustalane w
dalszych rozmowach, w których chęć uczestnictwa zadeklarował Michał
Gorzędowski Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców. W przedmiotowej
sprawie nie podejmowano żadnych uchwał.
12) Sprawy różne. Przewodniczący Rady Rodziców zgłosił, aby w ramach Spraw

różnych rozpatrzeć następujące punkty:
a) Propozycja wprowadzenia na terenie szkoły dystrybutorów z wodą.
Przewodniczący Rady Rodziców wraz z Dyrektor Szkoły Krystyną
Jakubowską przedstawili projekt montażu na terenie szkoły dystrybutorów
wody w postaci tzw. „wodopoju”. Obecni na zebraniu przedstawiciele
poszczególnych klas wyrazili zainteresowanie propozycją. Pani Dyrektor
Krystyna Jakubowska przedstawiła kosztorys instalacji i eksploatacji takiego
systemu. Ustalono, że z początkiem roku szkolnego 2014/2015 zostanie „na
próbę” zamontowany jeden punkt i po około miesięcznym okresie użytkowania
zostanie podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie.
b) Zgłoszenia rodziców dotyczące kradzieży w świetlicy szkolnej.
W związku z napływającymi od rodziców informacjami o zdarzających się w
świetlicy szkoły zaginięciach rzeczy osobistych uczniów Rada Rodziców
wystąpiła z prośbą do Dyrektora Szkoły o zajęcie się problemem wspólnie z
pracownikami świetlicy w celu zorientowania się w skali problemu.
13) 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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