Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 28 października 2014 roku.

1) Otwarcie Zebrania Plenarnego. Zebranie otworzył Andrzej Kołodziejczyk, który jednocześnie
został jednogłośnie wybrany przewodniczącym Zebrania Plenarnego (Uchwała Nr
14/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 28 osób w tym:
– 19 przedstawicieli klas (reprezentowanych jest 19 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 Natalia Dziekan
4) Przyjęcie porządku obrad. Przedstawiony przez Przewodniczącego Zebrania porządek obrad
został zaakceptowany jednogłośnie (Uchwała Nr 15/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 15 września 2014 roku został zatwierdzony jednogłośnie i bez uwag
(Uchwała Nr 16/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
6) Wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych Organów Szkoły – Fundacja Stefanka. W
związku z przyczynami nie leżącymi po stronie Rady Rodziców (przedstawiciel Fundacji
STEFANKA, Pani Karolina Andrian, musiała niestety przełożyć zaplanowane wystąpienie) ten
punkt porządku obrad nie został zrealizowany.
7) Kiermasz Bożonarodzeniowy - wstępne ustalenia w sprawie przygotowania i organizacji
(przedstawienie koncepcji, ustalenie terminu, budżetu, podział obowiązków). Głos w
przedmiotowej sprawie zabrał przewodniczący zebrania prosząc o przedstawienie ogólnej
koncepcji Panie: Barbarę Lewandowską i Joannę Masiak (nauczycielki SP143), które z
ramienia Grona Pedagogicznego współorganizują kiermasz. Zaproponowana koncepcja
poddano pod dyskusję. Wielu zebranych zabrało głos w przedmiotowej sprawie. Ostatecznie
zaproponowano:
a) powołanie zespołu roboczego, który zajmie się szczegółowym opracowaniem koncepcji i
organizacją Kiermaszu Bożonarodzeniowego. W skład zespołu weszli: Barbara
Lewandowska i Joanna Masiak (nauczyciele) oraz Agnieszka Biesiadzińska, Aneta
Leśniewska i Krzysztof Jurowski (rodzice).

Strona 1 z 4

b) wstępną propozycję organizacji kiermaszu w tym przygotowanie następujących
atrakcji/stoisk:
− powstaną 3 pracownie (bombek, ozdób z papieru i kartek oraz ozdabiania pierników),
pracownie poprowadzą nauczyciele. Zakup materiałów – Rada Rodziców
− odbędzie się licytacja bombek przygotowanych przez nauczycieli – poprowadzi rodzic
− planowane są zabawy ruchowe dla dzieci – przygotują nauczyciele
− prowadzona będzie sprzedaż losów-przywilejów – przygotowanie i prowadzanie Rada
Rodziców
− urządzona zostanie kawiarenka i bufet bożonarodzeniowy – poprowadzą rodzice,
(produkty od klas oraz przygotowane przez szkolną kuchnię)
− w ramach przygotowań zaplanowano: ubieranie choinki, wcześniej przystrojenie sali
gimnastycznej – poprowadzą rodzice
− opłaty za atrakcje i zakupy - za pomocą kuponów
Jednocześnie zespół roboczy został zobowiązany do przygotowania i przedstawienia trójkom
klasowym komunikatu dotyczącego organizacji imprezy (do ogłoszenia na zebraniach
klasowych: 03.11 i 04.11). W celu przygotowania (zakupy art. spożywczych, materiałów
plastycznych, materiałów na nagrody itp.) kiermaszu Rada Rodziców w drodze głosowania
wyraziła zgodę na wydatkowanie kwoty do 3000 zł z funduszu Rady Rodziców. (Uchwała Nr
17/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
8) Omówienie wniosku w sprawie eliminowania sprzedaży niepożądanych produktów w sklepiku
szkolnym. W przedmiotowej sprawie zabrała głos Natalia Dziekan, Sekretarz Rady Rodziców,
przekazując prośbę nauczycieli i rodziców klas starszych o wycofanie ze sprzedaży tzw.
„gumek” służących do wykonywania ozdób. Dzieci korzystają z tych gumek w sposób
niedozwolony stwarzając zagrożenie i przeszkadzając na lekcji. Następnie głos zabrała Pani
Dyrektor Krystyna Jakubowska oraz Przewodniczący Andrzej Kołodziejczyk informując
zebranych o przekazaniu ajentowi sklepiku przygotowanej przez Kuratorium Oświaty listy
produktów, które mogą być sprzedawane w sklepikach szkolnych. Kolejno głos zabierali
przedstawiciele klas informując o różnych dostępnych w sklepiku artykułach, które są zdaniem
rodziców zbędne, niezdrowe lub niebezpieczne. Rada Rodziców na zakończenie dyskusji
wydała opinię w przedmiotowej sprawie. O jej przekazanie ajentowi sklepu została poproszona
Pani Dyrektor Krystyna Jakubowska (Opinia Nr 1/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do
niniejszego Protokołu).
9) Omówienie koncepcji przyznawania dofinansowań w tym roku szkolnym (terminy, zasady).
Rada Rodziców postanowiła powołać zespół w składzie:
Lech Czechowski
Brygida Dzieniszewska-Hochbaum
Michał Gorzędowski
Osoby te mają się zająć przygotowaniem i przedstawieniem propozycji Kryteriów i Zasad
Dofinansowań (jako załącznika do Regulaminu Rady Rodziców), który zostanie poddany
dyskusji a następnie głosowaniu na następnym zebraniu Rady Rodziców. Zapis ten ma
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uwzględniać: formę i termin składania wniosków oraz zasady przyznawania dofinansowań
(kwota, rodzaj imprezy).
10)Podsumowanie Dnia Ziemniaka 2014 (wnioski, rozliczenie finansowe). Podsumowania tego
wydarzenia
dokonał
przewodniczący
Rady
Rodziców
Andrzej
Kołodziejczyk
dziękując jednocześnie nauczycielom (zespół kierowany przez Panią Anetę Paluch) oraz rodzicom (zespół kierowany przez Agnieszkę Biesiadzińską) za ogromne zaangażowanie
w przygotowania. Duża frekwencja i sprzyjająca pogoda sprawiły, że impreza została uznana
za bardzo udaną.
11) Omówienie i podsumowanie spraw ważnych do przekazania rodzicom na najbliższych
zebraniach klasowych. Zebrani przedstawiciele klas zostali poproszeni o przekazanie rodzicom
na najbliższych zebraniach:
− podziękowań za organizację Dnia Ziemniaka, oraz rozliczenia finansowego,
− informacji po zebraniach Skarbników klasowych (stan wpłat na fundusz RR i świetlicę,
przypomnienie o wpłatach)
− wstępnych informacji dotyczących Kiermaszu Bożonarodzeniowego, które zostaną
rozesłane po spotkaniu zespołu roboczego.
12)Sprawy różne. W ramach tego punktu porządku obrad omówiono kwestie dotyczące:
a) zgłoszenia wniosku rodziców zerówek i klas 1-szych o nieprzyjemnym zapachu papierosów
jaki jest wyczuwalny w mieszczących się na parterze toaletach dla dzieci – do wyjaśnień w
tej sprawie zobowiązała się Pani Dyrektor Krystyna Jakubowska.
b) zgłoszenia dotyczącego zbyt krótkiej zdaniem rodziców przerwy obiadowej przeznaczonej
na posiłki klas starszych - do wyjaśnienia zobowiązano Panią Dyrektor Krystyna
Jakubowska.
c) wniosku organizatorów szkolnego konkursu „Mam Talent” o dofinansowanie zakupu nagród
w wysokości do 350 zł. Rada Rodziców przychylając się do wniosku podjęła uchwałę w tej
sprawie (Uchwała Nr 18/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
d) zapytań przedstawiciela klasy 2e dotyczących:
− budowy hali łukowej (wyjaśnienie: budowa hali łukowej jest w gestii urzędu gminy a jej
realizacja przewidziana jest na rok 2015 zgodnie z zasadami budżetu partycypacyjnego)
− funkcjonalności konta bankowego (wyjaśnienie: po przedstawieniu stosownych uchwał,
dostęp do konta bankowego Rady Rodziców otrzymali: Przewodniczący, Zastępca oraz
Skarbnik Rady Rodziców).
− wdrażanie systemu Infomat (wyjaśnienie: założenie systemu wspierającego odbiór dzieci
było przegłosowane na Zebraniu Plenarnym Rady Rodziców (w jej poprzedniej kadencji),
obecna Rada zajmuje się realizacją wcześniej podjętej uchwały; system Infomat jest na
chwile obecną systemem testowym założonym pilotażowo, szkoła podejmie decyzje co
do wyboru po testach próbnych systemu, równocześnie trwają prace nad umową tak,
żeby po ewentualnym podjęciu decyzji o przyjęciu systemu, była ona dla szkoły jak
najbardziej korzystna.
− zakupu tablicy multimedialnej planowany w ubiegłorocznym budżecie (wyjaśnienie:
tablica została zakupiona w okresie wakacyjnym i zamontowana w nowej sali)
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− sposobu zbiórki pieniędzy za „źródełko”- punkt z wodą dla dzieci (wyjaśnienie: zgodnie z
Uchwałą Prezydium Rady Rodziców składka w kwocie 5 zł od dziecka na rok szkolny
będzie zbierana przez Skarbników Oddziałowych Rad Rodziców. Składka, jak wszystkie
składki zbierane przez Radę Rodziców, jest dobrowolna.)
− transparentności wydatków Rady Rodziców w tym preliminarz wydatków, regularne
publikowanie informacji (wyjaśnienie: zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dnia
15.09.2014 dokonano zmiany księgowej Rady, po uporządkowaniu dokumentacji i
zorientowaniu się w bieżącej sytuacji oraz aktualizacji stanu finansowego Rady
planowane jest regularne rozliczanie bieżących wpływów i wydatków i zamieszczanie ich
na stronie internetowej szkoły.)
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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