Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 15 września 2014 roku.

1) Otwarcie Zebrania Plenarnego.
Zebranie otworzył Andrzej Kołodziejczyk, który jednocześnie został jednogłośnie wybrany
przewodniczącym Zebrania Plenarnego (Uchwała Nr 1/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do
niniejszego Protokołu).
2) Sprawdzono listę obecności, która stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu i stwierdzono,

że na zebraniu jest obecnych 29 osób oraz złożono upoważnienia (do reprezentowania klas:
0b, 3b oraz 6a) w tym:
– 20 przedstawicieli klas oraz upoważnienia do reprezentowania 3 kolejnych klas
(reprezentowanych jest 23 z 28 klas) – z prawem do głosowania,
− 3 przedstawicieli Szkoły – bez prawa do głosowania,
− 6 przedstawiciel klasy – bez prawa do głosowania.
Zebrani zostali poinformowani, że każda klasa w głosowaniach ma prawo do jednego
głosu.
3) Wybór protokolanta - Zebranie protokołowała Agnieszka Wołk
4) Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawiony przez Przewodniczącego Zebrania porządek obrad został zaakceptowany
jednogłośnie (Uchwała Nr 2/RR/2014/2015 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 maja 2014 roku został
zatwierdzony jednogłośnie i bez uwag (Uchwała Nr 3/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do
niniejszego Protokołu).
6) Informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu Szkoły, ewentualne

wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych Organów Szkoły lub organizacji.
Głos zabrała Pani dyrektor Krystyna Jakubowska przedstawiając przygotowany na rok
szkolny 2014/2015 plan lekcji jednocześnie ustosunkowując się do pism jakie wpłynęły do
Dyrekcji szkoły w sprawie zmian planów. Obecny plan zajęć wynika z dużej liczby klas 1szych (7 oddziałów) oraz zbyt małej ilości pomieszczeń, które mogą być zaadaptowane na
klasy. Tak duża liczba nowych uczniów wynika z obowiązku przyjęcia do szkoły wszystkich
dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły. Jednocześnie w klasach 4-6 pojawiły się w
planie dodatkowe godziny lekcyjne, natomiast nie udało się rozwiązać problemu
dodatkowej pracowni komputerowej. Następnie głos zabrał przewodniczący RR Andrzej
Kołodziejczyk zwracając uwagę, że w przyszłości częściowym rozwiązaniem problemu
może być przeznaczenie kolejnej małej sali gimnastycznej na sale lekcyjne. Będzie to
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jednak możliwe dopiero po wybudowaniu hali łukowej (projekt zwycięski w głosowaniu nad
budżetem partycypacyjnym do realizacji w 2015 roku). Niezależnie prowadzone są starania
i rozmowy w sprawie wybudowanie dodatkowej Sali gimnastycznej nad którą będzie
możliwość usytuowania kilku klas.
7) Sprawozdanie Prezydium Rady Rodziców z działalności w okresie sprawozdawczym.
Przewodniczący Prezydium RR Andrzej Kołodziejczyk przedstawił sprawozdanie z
działalności RR za rok szkolny 2013/2014.
8) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Prezydium Rady
Rodziców.
Komisja Rewizyjna dokonała oceny pracy Rady Rodziców w omawianym okresie
sprawozdawczym i przedstawiła wniosek o przyjęcie sprawozdania z działalności oraz
udzielenie absolutorium Prezydium Rady Rodziców za rok szkolny 2013/2014.
Rada Rodziców przyjęła jednogłośnie i bez uwag sprawozdanie z działalności oraz
udzieliła absolutorium Prezydium Rady Rodziców za rok szkolny 2013/2014 (Uchwała Nr
4/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu)
9) Omówienie zasady wyborczych, weryfikacja listy obecności i stwierdzenie prawomocności

zebrania przez Przewodniczącego Zebrania Plenarnego Rady Rodziców.
Zebranie Rady Rodziców jest prawomocne, zgodnie z listą obecności na zebraniu
obecnych jest 20 przedstawicieli klas z 28 klas uprawnionych do głosowania, złożono
również upoważnienia do reprezentacji 3 kolejnych klas, łącznie 23 głosy na 28 klas.
Wszystkim obecnym przypomniano, że każda klasa niezależnie od liczby przedstawicieli
posiada jeden głos a wybory odbywają się zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców.
10) Zgłaszanie kandydatów do Komisji Wyborczej oraz wybór Komisji Wyborczej.

Zgłoszono następujące kandydatury do Komisji Wyborczej:
- Marzena Potocka-Łojek
- Mikołaj Cześnik
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, następnie Rada Rodziców drogą głosowania
wybrała Komisje Wyborczą (Uchwała Nr 5/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
11) Zgłaszanie kandydatów do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszono następujących kandydatów do Prezydium Rady Rodziców:
- Andrzej Kołodziejczyk
- Michał Gorzędowski
- Anna Bielańska-Paluch
- Agnieszka Biesiadzińska
- Lech Czechowski
- Anna Szyszkiewicz
- Natalia Dziekan
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oraz Komisji Rewizyjnej:
- Marcin Wcisło
- Aneta Leśniewska
- Marta Lipczyńska-Gil
12) Ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą, w tym potwierdzenie zgody na

kandydowanie.
13) Komisja wyborcza zweryfikowała listę kandydatów i uzyskała ich zgodę na kandydowanie.
Jednocześnie przypomniała, że zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców głosowanie odbywa
się na każdego kandydata osobno.
14) Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Prezydium Rady Rodziców.

Rada Rodziców w głosowaniach wybrała Prezydium Rady Rodziców w następującym
składzie:
a) Andrzej Kołodziejczyk - 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się;
b) Michał Gorzędowski - 21 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się;
c) Natalia Dziekan - 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się;
d) Agnieszka Biesiadzińska - 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się;
e) Lech Czechowski - 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się;
f) Anna Szyszkiewicz - 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się;
g) Anna Bielańska-Paluch - 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się;
(Uchwały Nr 6 a,b,c,d,e,f,g/RR/2014/2015 stanowią Załączniki do niniejszego Protokołu).
15)Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
Rada Rodziców w głosowaniach wybrała Komisję Rewizyjną Rady Rodziców w
następującym składzie:
a) Marcin Wcisło - 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się;
b) Aneta Leśniewska - 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się;
c) Marta Lipczyńska-Gil - 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się;
(Uchwały Nr 7a,b,c/RR/2014/2015 stanowią Załączniki do niniejszego Protokołu).
16)Podział funkcji w ramach Prezydium Rady Rodziców zgodnie z §14 ust.6 Regulaminu Rady
Rodziców.
Prezydium Rady Rodziców w trakcie przewidzianych Regulaminem wyborów zdecydowało
o następującym podziale funkcji w roku szkolnym 2014/2015 :
a) Andrzej Kołodziejczyk – Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców
b) Michał Gorzędowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców
c) Natalia Dziekan – Sekretarz Prezydium Rady Rodziców
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d) Agnieszka Biesiadzińska - Skarbnik Prezydium Rady Rodziców
e) Lech Czechowski - Członek Prezydium Rady Rodziców
f) Anna Szyszkiewicz - Członek Prezydium Rady Rodziców
g) Anna Bielańska-Paluch - Członek Prezydium Rady Rodziców
(Uchwała nr 1 Prezydium Rady Rodziców w sprawie podziału funkcji w Prezydium Rady
Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
17)Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgodnie z §14 ust.6 Regulaminu Rady
Rodziców.
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w trakcie przewidzianych Regulaminem wyborów
zdecydowało o następującym podziale funkcji w roku szkolnym 2014/2015 :
a) Marcin Wcisło - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
b) Aneta Leśniewska - Członek Komisji Rewizyjnej
c) Marta Lipczyńska-Gil - Członek Komisji Rewizyjnej
18)Ukonstytuowanie się Prezydium Rady Rodziców zgodnie z §14 ust.7 Regulaminu Rady
Rodziców.
Zgodnie z §14 ust.7 Regulaminu Przewodniczący
ukonstytuowanie się Prezydium Rady Rodziców.

Rady

Rodziców

potwierdził

19)Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej zgodnie z §14 ust.9 Regulaminu Rady Rodziców.
Zgodnie z §14 ust.9 Regulaminu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził
ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej.
20)Przedstawienie przez nowo wybranego Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców
wstępnych założeń do planu pracy i planu finansowego na rok szkolny 2014/2015 oraz
omówienie najbliższych działań.
Przewodniczący RR Andrzej Kołodziejczyk przedstawił zebranym planowane działania
Rady Rodziców na rok szkolny 2014/2015. W następnej kolejności głos zabrali uczestnicy
zebrania zgłaszając swoje sugestie do przedstawionego planu. W szczególności zwrócono
uwagę na konieczność większej przejrzystości wydatków Rady Rodziców i poruszono
problem zwiększenia ściągalności składek. W trakcie dyskusji, Pani Beata Odrobińska
zaproponowała, że nieodpłatnie poprowadzi księgowość Rady Rodziców. Zadeklarowała
również, że posiada odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do prowadzenia tego typu
spraw. Zebrani jednogłośnie zaaprobowali propozycję powierzenia obsługi księgowej Pani
Beacie Odrobińskiej. Jednocześnie zgłoszono wniosek o włączenie Pana Piotra
Jakubowskiego, pracownika szkoły zajmującego się przyjmowaniem opłat za wyżywienie,
do działań usprawniających ściągalność składek na fundusz Rady Rodziców. Rada
Rodziców jednogłośnie podjęła uchwałę o zatrudnieniu Pana Piotra Jakubowskiego na
okres próbny w wymiarze 6 miesięcy od dnia 1 października 2014 roku, z wynagrodzeniem
nie większym niż 100 zł miesięcznie plus podatek należny do odprowadzenia (Uchwała Nr
8/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
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21)Przedstawienie, omówienie i przyjęcie Programu wychowawczego szkoły.
Osoby zgromadzone na zebraniu wysłuchały założeń programu wychowawczego szkoły na
rok szkolny 2014/2015, podczas prezentacji Pani Dyrektor zwróciła również uwagę na Karty
Pracy Ucznia, które są prowadzone indywidualnie dla każdego z uczniów a rodzice będą z
nimi zapoznawani przynajmniej dwukrotnie w semestrze podczas tzw „spotkań trójkowych”,
jednocześnie Pani Dyrektor przypomniała o prowadzonym już od kilku lat w szkole
systemie „nacobezu” – na co będę zwracał uwagę – polegającym na przedstawianiu
uczniom planowanych do realizacji zagadnień i wymagań przed sprawdzianami. Zwróciła
także uwagę na fakt dostępności programu na stronie internetowej szkoły. Po wysłuchaniu
wystąpienia Dyrektora Rada Rodziców, podczas głosowania, jednogłośnie przyjęła
przedstawiany program (Uchwała nr 9/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
22)Przedstawienie, omówienie i przyjęcie Programu profilaktyki.
Po zapoznaniu się z programem profilaktyki Rada Rodziców, podczas głosowania,
jednogłośnie przyjęła przedstawiany program (Uchwała nr 10/RR/2014/2015 stanowi Załącznik
do niniejszego Protokołu).
23)Uchwalenie sugerowanej wysokości składki na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym
2014/2015.
Po dyskusji w przedmiotowej sprawie Rada Rodziców utrzymała wysokość sugerowanej
dobrowolnej składki w dotychczasowej wysokości 100 zł od rodziny (Uchwała nr
11/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
24)Uchwalenie sugerowanej wysokości składki na świetlicę w roku szkolnym 2014/2015.
Po dyskusji w przedmiotowej sprawie Rada Rodziców zdecydowała się ustalić wysokość
sugerowanej dobrowolnej składki na 30 zł od dziecka na semestr (Uchwała nr
12/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
25)Przedstawienie ostatecznych ustaleń z firmą oferującej elektroniczny system odbioru dzieci
INFOMAT.
Informacje przedstawił prowadzący rozmowy z firmą przedstawiciel Rady Rodziców Michał
Gorzędowski. Omówione zostały główne założenia działania systemu takie jak działanie
spersonalizowanych kart, konieczność zamontowania dodatkowych drzwi do szatni – na
wysokości stołówki, przedstawiony został przybliżony kosztorys wprowadzenia systemu w tym
cena serwisu, opłaty za karty itp. Drogą głosowania ustalono, że każda rodzina otrzyma jedną
darmową kartę, której przyjęcie będzie równoznaczne z deklaracją opłaty rocznej w wysokości
5 zł na tzw. serwis systemu, każda kolejna karta będzie kosztowała 15 zł (Uchwała nr
13/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
26)Dzień Ziemniaka (Koordynator ze strony Rady Rodziców Agnieszka Biesiadzińska).
Z uwagi na późną porę sprawy związane z organizacją zbliżającego się Dnia Ziemniaka
zostały omówione w skrócie i ustalono, że szczegóły zostaną omówione w formie wymiany
maili.
27)Sprawy różne.
W ramach tego punktu porządku obrad omówiono kwestie dotyczące:
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- uruchomionego od września systemu wody pitnej tzw. ”wodopoju” zamontowanego na
parterze szkoły (pierwszy miesiąc działania systemu jest darmowy, jeżeli się sprawdzi zostanie
podpisana umowa i system będzie kontynuowany przez cały rok szkolny, jeżeli zyska
akceptacje, zostanie rozważone jego wprowadzenie również w innym miejscach w szkole)
- propozycji terminarza Zebrań Plenarnych Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015.
Zaproponowano następujące terminy:
– pomiędzy 27.10.2014 a 31.10.2014 (przed zebraniami klasowymi - 3 i 4 XI, wstępne
założenia do Kiermaszu Bożonarodzeniowego - 12 XII)
– pomiędzy 24.11.2014 a 28.11.2014 (przed zebraniami klasowymi - 1 i 2 XII, przed
Kiermaszem Bożonarodzeniowym - 12 XII, wstępne założenia do Balu Karnawałowego - I
połowa Lutego/Walentynki)
– pomiędzy 07.01.2015 a 09.01.2015 (przed zebraniami klasowymi - 14 i 15 I, Balem
Karnawałowym - I połowa Lutego/Walentynki)
– pomiędzy 16.02.2015 a 20.02.2015 (przed zebraniami - 2 i 3 III, Kiermaszem
Wielkanocnym - 27 III, wstępne założenia do Pikniku Wiosennego - 22 lub 29 V i
Zakończenia Roku Szkolnego)
– pomiędzy 16.03.2015 a 20.03.2015 (przed zebraniami - 13 i 14 IV, Kiermaszem
Wielkanocnym - 27 III, szczegółowe założenia do Pikniku Wiosennego - 22 lub 29 V i
Zakończenia Roku Szkolnego, wstępne założenia do Balu Szóstoklasistów – V/VI)
– pomiędzy 04.05.2015 a 08.05.2015 (przed Piknikiem Wiosennym - 22 lub 29 V, Balem
Szóstoklasistów i Zakończeniem Roku Szkolnego oraz Świętem Saskiej Kępy)
– pomiędzy 15.06.2015 a 19.06.2015 (przed Zakończeniem Roku Szkolnego, wstepne
założenia do Dnia Ziemniaka 2015, podsumowanie pracy w roku szkolnym 2014/2015)
Zaproponowane terminy uzyskały akceptacje zebranych osób.
- zakupu jednego lub dwóch megafonów niezbędnych podczas organizacji imprez szkolnych koszt zakupu wyniesie do 200 zł – propozycja uzyskała akceptacje wszystkich obecnych.
- wszawicy w szkole – zaproponowano podpisania przez rodziców deklaracji zgody na tzw.
kontrole czystości i wskazano konieczność wypracowania wspólnego systemowego
rozwiązania we wszystkich klasach w celu zminimalizowania problemu.
28) 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 / Sekretarz
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