Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 5 listopada 2015 roku.

1) Otwarcie Zebrania Plenarnego.
Zebranie otworzył Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców Bartłomiej Konarski.
2) Wybór Przewodniczącego Zebrania Plenarnego Rady Rodziców.
Na Przewodniczącego Zebrania Plenarnego Rady Rodziców został wybrany
Bartłomiej Konarski.
(Uchwała Nr 19/RR/2015/2016 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
3) Wybór protokolanta Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Protokolantem Zebrania Plenarnego Rady Rodziców została Marta Miśkiewicz
4) Przypomnienie zasad reprezentacji klas oraz głosowania w sprawach omawianych
podczas Zebrania Plenarnego Rady Rodziców.
Przewodniczący Zebrania Plenarnego Bartłomiej Konarski przypomniał zebranym o
przysługującym poszczególnym klasom prawie do oddania jednego głosu podczas
głosowania, niezależnie od liczby osób reprezentujących daną klasę obecnych na
zebraniu.
5) Przypomnienie zasady poufności.
Przewodniczący Zebrania Plenarnego Bartłomiej Konarski przypomniał wszystkim
zebranym o zasadzie zachowania poufności dotyczącej omawianych tematów, a
wynikającej z zapisów §16 ust.4 Regulaminu Rady Rodziców „Osoby biorące udział
w pracach Rady Rodziców są zobowiązane do nieujawniania rozpatrywanych przez
Radę Rodziców spraw, które mogą naruszać dobra osobiste Uczniów lub Rodziców,
a także Nauczycieli i innych pracowników Szkoły. Powyższe dotyczy również
wszelkich danych osobowych, które kiedykolwiek pojawią się w dokumentach w tym
korespondencji i/lub zostaną wyartykułowane podczas prac i obrad Rady Rodziców,
jej organów, powoływanych Komisji Celowych, Zespołów Roboczych oraz
jakichkolwiek grup, w których skład wchodzą członkowie Rady Rodziców”.
6) Omówienie zasad dyscypliny i porządku wypowiedzi podczas Zebrania
Planarnego Rady Rodziców.

Uczestnicy zebrania zostali poproszeni by wypowiadali się pojedynczo i
sygnalizowali chęć zabrania głosu poprzez podniesienie przygotowanych przez
Przewodniczącego Zebrania Plenarnego Bartłomieja Konarskiego kartoników z
symbolami klas.
5) Sprawdzono listę obecności, która stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu i
stwierdzono, że na Zebraniu Plenarnym Rady Rodziców, w momencie procedowania
niniejszego punktu, jest obecnych 22 osób w tym:
- 18 przedstawicieli klas (liczonych zgodnie z reprezentacją) – z prawem do
głosowania, (czyli reprezentowanych jest 20 z 30 klas)
- 4 przedstawicieli Szkoły – bez prawa do głosowania: Magdalena Maj, Ewa
Zwierzchowska, Anna Świeżak, Piotr Jakubowski
7) Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawiony przez Przewodniczącego
zaakceptowany jednogłośnie

Zebrania

porządek

obrad,

został

(Uchwała Nr 20/RR/2015/2016 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
8) 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 17 września 2015 roku
został zatwierdzony jednogłośnie i bez uwag.
(Uchwała Nr 21/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
9) Przedstawienie działań Rady Rodziców podjętych w bieżącym roku szkolnym
2015/2016.
Podjęte w bieżącym roku działania przedstawił Przewodniczący Zebrania Plenarnego
Bartłomiej Konarski.
Prezydium Rady Rodziców zaangażowało się w organizację obchodów 70-lecia
szkoły. Z Funduszu Rady Rodziców przekazano na ten cel 550,00 zł na zakup
kwiatów i dofinansowanie matrycy do wybicia pamiątkowych monet dla uczniów.
Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców Bartłomiej Konarski i Skarbnik
Prezydium Rady Rodziców Agnieszka Biesiadzińska wzięli udział w uroczystych
obchodach 70-lecia Szkoły i w Uroczystości Ślubowania Pierwszoklasistów.
Zrealizowano Dzień Ziemniaka.
Podjęto działania w celu wyboru najatrakcyjniejszej oferty na zdjęcia klasowe w roku
szkolnym 2014/2015.
Sfinalizowano zakupy z zeszłego roku szkolnego dotyczące sali gimnastycznej i
tablicy multimedialnej.
Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców Bartłomiej Konarski zamieszcza i
aktualizuje informacje z życia szkoły na stronie internetowej szkoły, na FB, na TV w

szatni. Komunikaty dotyczą aktualnych wydarzeń: działań Dyrekcji, Psychologa
Szkolnego oraz rozdysponowania Funduszu Rady Rodziców.
Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców Bartłomiej Konarski pośredniczył w
relacjach Rodzice - Dyrekcja.
Rada Rodziców podjęła działania mające na celu znalezienie interesującej oferty na
automat z przekąskami do szkoły - Zdrowe Kieszonkowe.
W wyniku podjętych przez Radę Rodziców uznano Etykę za przedmiot bardziej
równoprawny religii. Etyka została umieszczona w dzienniku elektronicznym i planie
zajęć.
Prezydium Rady Rodziców zakupiło i ustawiło w szatni wieszak na odzież zgubioną i
znalezioną na terenie szkoły.
10) Przedstawienie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016.
Plan pracy na bieżący rok szkolny 2015/2016 przedstawił Przewodniczący
Prezydium Rady Rodziców Bartłomiej Konarski.
Misją Prezydium Rady Rodziców w tym roku jest transparentność i poprawa
komunikacji Szkoła - Rodzice.
Prezydium Rady Rodziców będzie prowadziło księgowość w postaci Książki
Przychodów i Rozchodów, a informacje o wydatkach z Funduszu Rady Rodziców
oraz o zebranych składkach pojawią się na stronie szkoły, co dwa miesiące.
Rada Rodziców ograniczy niepotrzebne informacje pojawiające się na tablicach
szkolnych by je uporządkować.
W porozumieniu ze Organami Szkoły Rada Rodziców zmieni stronę internetową
szkoły na bardziej nowoczesną i czytelną.
Rada Rodziców zrealizuje projekt Moniki i Bartłomieja Konarskich: Jak poprawić
bezpieczeństwo w zakresie dostępu osób postronnych do Szkoły Podstawowej nr
143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie? Projekt wprowadzi do życia szkoły
czytelne zasady ułatwiające funkcjonowanie Rodzicom, Uczniom i Pracownikom
Szkoły.
Rada Rodziców chce współpracować z Fundacją Stefanka by w przestrzeni szkoły
znaleźć miejsce dla Rodziców.
Rada Rodziców chce wspomóc rozwój komunikacji pomiędzy Rodzicami i integrację
wewnątrz klas, oraz ułatwić komunikację z Rodzic - Nauczyciel. By wytypować i
promować zachowania, które cenią sobie Rodzice, Rada Rodziców proponuje wybór
Najlepszego Nauczyciela w semestrze/roku.
11) Przedstawienie planu finansowego Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016
Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców Bartłomiej Konarski przedstawił plan
finansowy na rok szkolny 2015/2016, który obejmuje przewidywane przychody i
wydatki z funduszu Rady Rodziców. Plan Finansowy powstał w oparciu o dane

zawarte w rozliczeniach Funduszu Rady Rodziców z lat poprzednich, uwzględniono
w nim również obecny stan środków będących w dyspozycji Rady Rodziców.
(Plan finansowy stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu)
12) Zaproszony gość – fotograf Tomasz Grzybowski.
Zaproszony fotograf Tomasz Grzybowski przedstawił swoje prace. Poinformował
Zebranie Plenarne Rady Rodziców o warunkach, które są niezbędne do
zrealizowania zdjęć klasowych w bieżącym roku szkolnym 2015/2016, przedstawił
również cennik dotyczący zdjęć pojedynczych oraz zdjęć w pakietach, oraz zasady,
na których każda z klas będzie mogła ustalić indywidualny limit cenowy. Po krótkiej
dyskusji, z uwagi na wysoki poziom świadczonych usług, Zebranie Plenarne
postanowiło pozytywnie zaopiniować ofertę Pana Tomasza Grzybowskiego na
wykonanie zdjęć klasowych w bieżącym roku szkolnym 2015/2016.
(Opinia Nr 1/RR/2015/2016 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu)
13) Przedstawienie informacji o realizacji planu z Dnia Ziemniaka.
Dyskusję rozpoczął Przewodniczący Zebrania Bartłomiej Konarski prosząc o
podsumowanie realizacji Dnia Ziemniaka Skarbnika Prezydium Rady Rodziców
Agnieszkę Niesidzińską. Agnieszka Biesiadzińska opisała Dzień Ziemniaka, jako
kolejna udana imprezę szkolną, przebiegającą bez zakłóceń, poinformowała
Zebranie Plenarne, iż całkowity przychód z dnia Ziemniaka to 6 150,00PLN, po
odliczeniu kosztów poniesionych na organizacje w wysokości 2 492,00PLN ,
Fundusz Rady Rodziców zasiliła kwota 3 657,00PLN.
14) Dyskusja i decyzja w sprawie przywilejów – kuponów.
W wyniku wielu sprzecznych głosów i przedłużającej się dyskusji Zebranie Plenarne
Rady Rodziców postanowiło skonsultować przywileje wchodzące w skład loterii
fantowej z Oddziałami Terenowymi Rady Rodziców. Konsultacja pozwoli podjąć
ostateczna decyzję w sprawie kontynuacji bądź zaprzestania organizowania loterii z
przywilejami.
15) Wybranie Zespołu Rozpatrującego Wnioski o dofinansowania Zielonych Szkół
oraz dyskusja nad regulaminem.
Zebranie Plenarne postanowiło pozostawić Regulamin i zasady dofinansowania
Zielonych Szkół oraz wycieczek szkolnych bez zmian. Do Zespołu Rozpatrującego
Wnioski o dofinansowanie zgłoszono następujących Kandydatów: Agnieszka
Biesiadzińska, Brygida Dzieniszewska-Hochbaum, Lech Czechowski i Piotr
Jakubowski. W związku z brakiem sprzeciwu Zebranie Plenarne Rady Rodziców,
działając na podstawie zapisów §2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Rady Rodziców,
postanowiło powołać Zespół Rozpatrujący Wnioski w następującym składzie:
- Agnieszka Biesiadzińska
- Brygida Dzieniszewska-Hochbaum,
- Lech Czechowski,
- Piotr Jakubowski.

(Uchwała Nr 22/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

16) Powołanie Zespołu Roboczego do organizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego
oraz omówienie jego założeń.
Kiermasz Bożonarodzeniowy odbędzie się 11 grudnia 2015 roku.
Do Zespołu Roboczego organizującego Kiermasz Bożonarodzeniowy 2015 zgłosiły
się:
- z ramienia Rady Rodziców: Agnieszka Biesiadzińska, Beata Odrobińska, Brygida
Ramontowska, Natalia Jastrzębska
- z ramienia Grona Pedagogicznego : Magdalena Wojnarowska, Agnieszka Cyngot
klasa, Urszula Wosztyl
Zebranie Plenarne Rady Rodziców postanowiło utrzymać dotychczasową formę
Kiermaszu Bożonarodzeniowego. Powstaną stoiska klasowe i kawiarenka.
Postanowiono , aby wzorem lat ubiegłych klasy miały prawo do zwrotu w wysokości
25% kwoty zebranej podczas kiermaszu przez daną klasę. Klasa, która zbierze
największą kwotę spośród klas biorących udział w Kiermaszu uzyska prawo do
zwrotu w wysokości 50% kwoty zebranej podczas kiermaszu przez daną klasę.
Ewentualne atrakcje i konkursy postanowiono skonsultować z Uczniami i Rodzicami.
W tym celu w holu głównym szkoły wystawiona zostanie skrzynka, do której można
będzie
wrzucać
kartki
z
pomysłami
na
uatrakcyjnienie
Kiermaszu
Bożonarodzeniowego. Równolegle Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców
Bartłomiej Konarski zamieści stosowny komunikat na stronie szkoły z adresem
e-mailowym, pod który również można będzie zgłaszać swoje pomysły.
(Uchwała Nr 23/RR/2015/2016 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu)
17) Dyskusja na temat ochraniaczy.
Dyskusja oparta była o głosy Rodziców skarżących się na nieprzyjemne zachowanie
Pracowników Szkoły, informujących o konieczność zakładania ochraniaczy na
obuwie oraz o skargi na samą konieczność zakładania ochraniaczy i ich cenę. Po
wysłuchaniu głosów przedstawicieli Szkoły oraz głosów Rodziców postanowiono
zakupić z Funduszu Rady Rodziców niewielką partię ochraniaczy na obuwie oraz
poinformować wszystkich Rodziców o tym, że ochraniacze służą poprawie czystości
w tym ograniczenia rozprzestrzeniania drobnoustrojów, że należy je zakładać, gdy
chcemy poruszać się po szkole z wyłączeniem szatni i holu głównego. Jednocześnie
należy poinformować Rodziców o tym, że nie ma konieczności poruszania się po
szkole w celu odebrania dziecka. Po zakończonych zajęciach dzieci sprowadzane są
przez nauczyciela do szatni. W przypadku, gdy dziecko korzysta ze świetlicy górnej,
należy poprosić o pomoc pracownika świetlicy dolnej, który wezwie dziecko przez
telefon. Natomiast, jeśli chodzi o sześciolatki, które pozostają w swoich klasach do
godziny 16: 00 pod opieka Nauczyciela świetlicy, należ poprosić o pomoc pracownika
szkoły mającego dyżur w holu głównym szkoły, który jest zobowiązany do
przyprowadzenia lub przywołania w inny sposób dziecka, tak, aby nie było
konieczności chodzenia po szkole. Rodzice nie maja obowiązku zakładania
ochraniaczy, podczas zebrań rodziców i imprez szkolnych.

18) Wspomaganie systemu odbioru dzieci ze szkoły.
Przewodniczący Zebrania Bartłomiej Konarski zaproponował przeznaczenie części
środków zebranych w ramach akcji 1% na wspomaganie systemu odbioru dzieci.
Wstępny kosztorys zakłada zakup karty do centrali telefonicznej za 1 500,00PLN
oraz 6 telefonów po 250,00 zł każdy. Przedstawiony przez Przewodniczącego
Zebrania Bartłomieja Konarskiego system, umożliwia rozbudowę o przenośne
aparaty, używane na przykład na boisku. Po krótkiej dyskusji Zebranie Plenarne
postanowiło jednogłośnie
przeznaczyć odpowiednia kwotę na wspomaganie
systemu odbioru dzieci.
(Uchwała Nr 24/RR/2015/2016 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu)
19) Przedstawienie informacji na temat przewozu klas drugich na basen, stanowiska
prezydium oraz stanowiska reprezentantów klas drugich.
Przewodniczący Zebrania Plenarnego Bartłomiej Konarski przedstawił zasady
przewozu klas drugich na basen oraz zasady podziału kosztów, jakie ponoszą
Rodzice. Poinformował, iż wybrany przewoźnik przedstawił najkorzystniejszą ofertę,
dlatego został pozytywnie zaopiniowany przez Rade Rodziców. Przyszłe klasy drugie
zostaną poinformowane, iż mogą zorganizować przewóz dzieci we własnym
zakresie, nie musza wybierać obecnego przewoźnika. W wyniku skarg na ciągłe
zmiany miejsca postojowego, Kierowca zostanie zobligowany do każdorazowego
informowania klasy, którą ma odebrać o miejscu swojego postoju.
20) Dyskusja na temat automatu „Zdrowe Kieszonkowe”.
Dyskusję rozpoczął Przewodniczący Zebrania Plenarnego Bartłomiej Konarski i
przedstawił ofertę automatu ze zdrowymi przekąskami. W wyniku glosowania: za 0
głosów, przeciw 16 głosów, wstrzymało się 2 głosy, Zebranie Plenarne Rady
Rodziców postanowiło odrzucić propozycje umieszczenia w szkole automatu Zdrowe
Kieszonkowe.
(Uchwała Nr 25/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
20) Decyzja w sprawie wprowadzenia założeń projektu Moniki i Bartłomieja
Konarskich dotyczącego osób postronnych w szkole.
Zebranie Plenarne Rady Rodziców postanowiło jednogłośnie przyjąć do realizacji
projekt Moniki i Bartłomieja Konarskich: Jak poprawić bezpieczeństwo w zakresie
dostępu osób postronnych do Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
w Warszawie? Postanowiono wykreślić z projektu jeden element zakładający
"wzmocnienie" hologramem istniejących identyfikatorów.
(Uchwała Nr 26/RR/2015/2016 i Projekt Moniki i Bartłomieja Konarskich stanowią
Załączniki do niniejszego Protokołu)
21) Sprawy różne.
W ramach tego punktu porządku obrad omówiono następujące kwestie:
- Brak opieki nad dziećmi w Bibliotece szkolnej przed 08: 00 rano. Głos zabrała
Kinga Sulisz, która w imieniu Rodziców zgłosiła problem i poprosiła o interwencje.

Obecna na zebraniu Kierownik Świetlicy Anna Świeżak zapewniła iż był to wynik
jedorazowego niedopatrzenia w grafiku świetlicy i nigdy sie nie powtórzy.
- Brak papieru toaletowego i mydła w łazienkach. Obecna na zebraniu Dyrekcja
zapewniła, że mydło będzie uzupełniane dwa razy dziennie, nie jak dotychczas raz
dziennie. Dyrekcja zwróciła uwagę na nieodpowiednie zachowanie dzieci w
toaletach, które często prowadzi do nadmiernego zużycia papieru toaletowego,
zapewniła, że papier jest uzupełniany na bieżąco i poinformowała, że nie ma
możliwości umieszczenia dozownika z papierem toaletowym w każdej kabinie. Rada
Rodziców postanowiła umieścić w toaletach napisy lub obrazki by ograniczyć
sytuację, w której dzieci znajda sie w kabinie bez papieru toaletowego.
- Kinga Sulisz zgłosiła w imieniu Rodziców, przypadki korzystania z toalet
przeznaczonych dla dzieci przez osoby postronne, np. przez pracowników
okolicznych sklepów, Dyrekcja zapewniła, że monitoruje sytuację i osoby te nie będą
korzystać z toalet przeznaczonych dla dzieci.
- Lekcje WF na parterowym korytarzu zostały zawieszony na okres 1 miesiąca z
powodu remontu sali plastycznej. Dyrekcja zaproponowała zajęcia na dworze,
choćby spacer i przeprasza za utrudnienia. Wychowawcy zostali poinformowani o
planowanym remoncie.
- Zbyt wysoka temperatura w salach lekcyjnych. Dyrekcja zapewnia, że Nauczyciel
po zakończonej lekcji każdorazowo otwiera okno w celu wywietrzenia sali i zgłoszony
przypadek to jednorazowy incydent.
- Fundacja Rozwoju Dzieci Stefanka zgłosiła chęć sfinansowania przebudowy
portierni, znajdującej się przy wejściu głównym do szkoły, na kawiarenkę - sklepik
dostępny również dla Rodziców. W wyniku zbyt wielu niewiadomych Zebranie
Plenarne postanowiło zaprosić przedstawiciela Fundacji na kolejne zebranie, by moc
zapoznać się ze szczegółami projektu,
- Wielu Rodziców wyraziło swój niepokój o smak i jakość posiłków w szkolnej
stołówce. W wyniku dyskusji ustalono, że należy przyjrzeć się sie sprawie dokładniej i
być może zaproponować rozwiązanie korzystne dla wszystkich. Przewodniczący
Zebrania Bartłomiej Konarski zaproponował zgłoszenie do jednego z wielu projektów
promującego zdrowe żywienie, np. Szkoła na widelcu lub Szkolne smaki.
23) Wyspecyfikowanie spraw ważnych do przekazania Rodzicom na najbliższych
zebraniach.
Ustalono, że Sekretarz Prezydium Rady Rodziców Marta Miśkiewicz napisze i
roześle do Przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców streszczenie z zebrania z
prośbą o dalsze przekazanie Rodzicom w poszczególnych klasach.
24) W wyniku wyczerpania tematów zgłoszonych na dzisiejsze Zebranie,
Przewodniczący Zebrania Bartłomiej Konarski zamknął Zebranie Plenarne Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.
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Przewodnicząca Zebrania

Protokolant

