Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 8 stycznia 2015 roku.
1) Otwarcie Zebrania Plenarnego.
Zebranie otworzył Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk, który
przekazał zebranym listę obecności do podpisu oraz poprosił osoby, które będą musiały opuścić
zebranie przed jego zamknięciem o zgłaszanie tego faktu do Sekretarza Zebrania Plenarnego w
momencie opuszczania sali.
2) Przypomnienie zasad reprezentacji klas oraz głosowania w sprawach omawianych podczas
Zebrania Plenarnego.
Przewodniczący RR przypomniał zebranym o przysługującym poszczególnym klasom prawie do
oddanie jednego głosu podczas głosowania niezależnie od liczby osób, reprezentujących daną
klasę, obecnych na zebraniu.
3) Przypomnienie zasady poufności.
Przewodniczący zebrania 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”. Wspólny komunikat do przekazania na zebraniach klasom zostanie
opracowany na zakończenie zebrania.
4) Omówienie zasad dyscypliny i porządku wypowiedzi podczas Zebrania Planarnego Rady
Rodziców.
Uczestnicy zebrania zostali poproszeni o wypowiadanie się pojedynczo i zgłaszanie chęci
wypowiedzi do moderatora dyskusji przez podniesienie ręki. Moderatorem został wybrany Piotr
Jakubowski.
5) Andrzej Kołodziejczyk poinformował zebranych, że ma upoważnienie do reprezentowania klasy
3a na dzisiejszym Zebraniu udzielone przez Brygidę Dzieniszewską-Hochbaum. Następnie
sprawdzono listę obecności, która stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu i stwierdzono, że na
Zebraniu Plenarnym, w momencie procedowania niniejszego punktu, jest obecnych 11 osób w
tym:
- 11 przedstawicieli klas (liczonych zgodnie z reprezentacją) – z prawem do głosowania,
(czyli reprezentowanych jest 11 z 28 klas)
- 1 przedstawiciel Szkoły – bez prawa do głosowania.
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6) Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania Plenarnego.
Andrzej Kołodziejczyk został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Zebrania Plenarnego
(Uchwała Nr 28/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). Ustalono również, że
Zebranie będzie protokołowała Anna Paluch-Bielańska do czasu przybycia Sekretarza Prezydium
Rady Rodziców Natalii Dziekan, która przyjmie dalsze protokołowanie Zebrania.
7) Przyjęcie porządku obrad.
Andrzej Kołodziejczyk złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 10 uzasadniając
wcześniej swój wniosek. Przedstawiony przez Przewodniczącego Zebrania porządek obrad,
uwzględniający wykreślenie punktu 10, został zaakceptowany jednogłośnie (Uchwała Nr
29/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
8) Do Zebrania dołączył przedstawiciel reprezentujący jedną klasę. Od tego momentu na sali
reprezentowanych było 12 klas.
9) Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniego Zebrania Plenarnego.
Lech Czechowski zgłosił techniczna uwagę, że link do tekstów Uchwał zamieszczonych na stronie
www jest obecnie nieaktywny. Ustalono, że awaria ta zostanie jak najszybciej usunięta.
Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana
Starzyńskiego w Warszawie, które odbyło się w dniu 27 listopada 2014 roku został zatwierdzony
jednogłośnie i bez uwag (Uchwała Nr 30/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
10) Do Zebrania dołączyło trzech przedstawicieli reprezentujących w sumie cztery kolejne klasy.
Od tego momentu na sali reprezentowanych było 16 klas.
11) Przedstawienie założeń finansowych na dalszą część roku szkolnego 2014/2015.
Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk przedstawił założenia
finansowe na dalszą część roku szkolnego 2014/2015, które obejmują przewidywane przychody i
wydatki z funduszu Rady Rodziców. Opracowując założenia bazowano na doświadczeniach z lat
wcześniejszych oraz uwzględniono obecny stan środków będących w dyspozycji Rady Rodziców.
12) Zebranie musiał opuścić jeden przedstawiciel reprezentujący jedną klasę. Od tego momentu
na sali reprezentowanych było 15 klas.
13) Bal Karnawałowy 2015.
Przedstawiciel Zespołu Roboczego, Andrzej Kołodziejczyk przypomniał dotychczasowe ustalenia
oraz poinformował zebranych o postępie przygotowań do Balu Karnawałowego 2015. Bal
odbędzie się 12 lutego 2015 roku w podziale na dwie tury. Pierwsza tura, w której uczestniczyć
będą uczniowie klas 0-3, rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do godziny 12:00. Dominujące
w tej turze będą zabawy i konkursy karnawałowe z animatorami. Druga tura dla klas 4-6 będzie
miała formę dyskoteki prowadzonej przez animatorów i potrwa od godziny 16:30
najprawdopodobniej do godziny 19:00. Tematem przewodnim zabawy w tym roku będzie: KRAINA
MAGII I CZARÓW. Do dekoracji planujemy wykorzystać materiały z lat poprzednich oraz
zakupione balony i serpentyny. Jak zawsze będą potrzebne osoby do pomocy przy rozwieszeniu
dekoracji dlatego przedstawiciel Zespołu Roboczego poprosił aby z każdej klasy zgłosił się jeden
str. 2

rodzic, który w przeddzień Balu tj. 11.02.2015 roku (środa) około godziny 18:00 będzie mógł
przyjść i uczestniczyć w dekorowaniu sali gimnastycznej. Część zebranych była zdania, że aby
skrócić czas dekorowania dobrze byłoby gdyby z każdej klasy minimum dwie osoby dołączyły do
grupy dekorującej w dniu 11 lutego. Ustalono, że każda klasa na zebraniach, które odbędą się w
dniach 14 i 15 stycznia ustali i do dnia 16 stycznia 2015 r. przekaże przedstawicielowi Zespołu
Roboczego Andrzejowi Kołodziejczykowi dane osób (imię, nazwisko, telefon, mail), które będą
pomagały przy rozwieszaniu dekoracji.
Maria Deuar (klasa Vd) zgłosiła swoją chęć włączenia się w pracę Zespołu i zajęcia się ustaleniem
z firmą, która będzie prowadzić Bal, tzw. „playlisty” tak żeby muzyka podczas zabawy jak najlepiej
odpowiadała gustom naszych Uczniów.
14) Glosowanie w sprawie przyjęcia i wprowadzenia w formie załącznika do Regulaminu Rady
Rodziców „Zasad dofinansowania Zielonych Szkół oraz wycieczek szkolnych przez Radę
Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie dla uczniów w
trudnej sytuacji materialnej”. Projekt przedmiotowego załącznika został opracowany przez
powołany w tym celu Zespół Roboczy i rozesłany jako Załącznik do Zawiadomienia o Zebraniu
Plenarnym.
Ponieważ Projekt został wcześnie rozesłany i zebrani mieli możliwość zapoznania się z jego
treścią przystąpiono do głosowania Uchwały o następującej treści: Rada Rodziców postanawia
przyjąć i wprowadzić w formie załącznika do Regulaminu Rady Rodziców Załącznik „Zasady
dofinansowania Zielonych Szkół oraz wycieczek szkolnych przez Radę Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie dla uczniów w trudnej sytuacji
materialnej” zgodnie z treścią zaproponowaną przez Zespół Roboczy. Za przyjęciem Uchwały
głosowali wszyscy obecni (Uchwała Nr 31/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
W związku z przyjęciem i wprowadzeniem w formie załącznika do Regulaminu Rady Rodziców
„Zasad dofinansowania Zielonych Szkół oraz wycieczek szkolnych przez Radę Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie dla uczniów w trudnej sytuacji
materialnej” Andrzej Kołodziejczyk złożył wniosek, który uprzednio uzasadnił, o wydłużenie
wyjątkowo w tym roku szkolnym terminu składania wniosków o dofinansowania do dnia 30
stycznia 2015 roku. Po krótkiej dyskusji i zmodyfikowaniu daty zaproponowanej we wniosku na
dzień 13 lutego 2015 roku ostatecznie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą o następującej
treści: Rada Rodziców, z uwagi na fakt, że jest to pierwszy rok obowiązywania Załącznika
„Zasady dofinansowania Zielonych Szkół oraz wycieczek szkolnych przez Radę Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie dla uczniów w trudnej sytuacji
materialnej”, postanawia jednorazowo w tym roku szkolnym wydłużyć termin składania wniosków
o dofinansowania do dnia 13 lutego 2015 roku. Za przyjęciem Uchwały głosowali wszyscy obecni
(Uchwała Nr 32/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
W związku z koniecznością niezwłocznego powołania Zespołu Rozpatrującego Wnioski
przystąpiono do zgłaszania kandydatów do przedmiotowego Zespołu. Po krótkiej dyskusji
zgłoszono następujących Kandydatów: Brygida Dzieniszewska-Hochbaum (na podstawie
upoważnienia), Lech Czechowski oraz Piotr Jakubowski. W związku z powyższym Zebranie
Plenarne przystąpiło do głosowania nad Uchwałą o następującej treści. Rada Rodziców, działając
na podstawie zapisów §2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Rady Rodziców, postanawia powołać
Zespół Rozpatrujący Wnioski w następującym składzie: Brygida Dzieniszewska-Hochbaum, Lech
Czechowski, Piotr Jakubowski. Za przyjęciem Uchwały głosowali wszyscy obecni (Uchwała Nr
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33/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
15) Podjęcie Uchwały w sprawie maksymalnej kwoty przeznaczonej w roku szkolnym 2014/2015
na dofinansowanie.
Kierując się zaleceniami określonymi w „Zasadach dofinansowania Zielonych Szkół oraz
wycieczek szkolnych przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 im. Stefana
Starzyńskiego w Warszawie dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej” Przewodniczący Rady
Rodziców Andrzej Kołodziejczyk zaproponował aby na dofinansowania w tym roku szkolnym
przeznaczyć kwotę 2.000 zł. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania Uchwały o
następującej treści: Rada Rodziców, kierując się stanem posiadanych środków finansowych oraz
mając na uwadze przyjęte założenia i plany, postanawia przeznaczyć w roku szkolnym 2014/2015
kwotę do 2.000 zł z funduszu Rady Rodziców na dofinansowania zgodnie z Załącznikiem Nr 3
„Zasady dofinansowania Zielonych Szkół oraz wycieczek szkolnych przez Radę Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie dla uczniów w trudnej sytuacji
materialnej” do Regulaminu Rady Rodziców. Za przyjęciem Uchwały głosowali wszyscy obecni
(Uchwała Nr 34/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
16) Akcja zbierania 1% z podatków za rok 2014.
Dyskusję w tej sprawie otworzyła Przewodniczący Zebrania Plenarnego Andrzej Kołodziejczyk,
który przedstawił swoje spostrzeżenia i wnioski z poprzednich lat prowadzenia przedmiotowej
akcji. Następnie głos zabierali kolejno uczestnicy Zebrania. Ostatecznie ustalono, że bazując na
wzorze plakatu promującego Akcję w latach wcześniejszych zostanie niezwłocznie opracowany
plakat na rok obecny i rozwieszony na terenie naszej Szkoły. Z uwagi na duże przesunięcie
czasowe występujące pomiędzy okresem składania deklaracji PIT a oddaniem zgromadzonych
środków do dyspozycji Szkole Zebranie Plenarne postanowiło, że środki zbierane w ramach Akcji
1% z podatku za rok 2014 zostaną przeznaczone na inwestycje w Szkole zgodnie z potrzebami
aktualnymi na chwilę wydatkowania środków. W ostatnim czasie ze środków zgromadzonych w
latach wcześniejszych, w ramach Akcji 1%, zakupiono tablice multimedialną wraz z rzutnikiem i
osprzętem i zamontowano ją w nowo zaadaptowanej sali lekcyjnej.
17) Podsumowanie Świątecznej zbiórki SOS.
Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców Andrzej Kołodziejczyk podziękował wszystkim, którzy
wsparli Świąteczną zbiórkę SOS zarówno organizacyjnie jak i finansowo oraz tym, którzy
pracowali przy akcji świątecznych paczek. Następnie poprosił Skarbnika Rady Rodziców
Agnieszkę Biesiadzińską o podsumowanie całego przedsięwzięcia od strony finansowej.
Agnieszka Biesiadzińska zreferował finansową stronę akcji przedstawiając wszelkie informacje o
dokonanych zakupach i źródłach finansowania.
18) Wyspecyfikowanie spraw ważnych do przekazania Rodzicom na najbliższych zebraniach
klasowych (14 I i 15 I).
Przewodniczący Zebrania wyspecyfikował wszystkie ważne sprawy omawiane na dzisiejszym
Zebraniu. Ustalono, że ostatecznie Anna Szyszkiewicz zredaguje i roześle do Przedstawicieli
Oddziałowych Rad Rodziców (z prośbą o dalsze przekazanie Rodzicom w poszczególnych
klasach) krótką notatkę podsumowującą Zebranie Plenarne Rady Rodziców.
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19) Zebranie musiało opuścić dwóch przedstawicieli reprezentujących dwie klasy. Od tego
momentu na sali reprezentowanych było 13 klas.
20) Sprawy różne.
W ramach tego punktu zgłoszono następujące tematy:
a) Andrzej Kołodziejczyk zgłosił, że już kilkoro Rodziców informowało go o problemie jakim jest
brak pomocy w nalewaniu zup dzieciom z młodszych klas (0-3). Zebrani potwierdzili, że zarówno
oni jak i Rodzice z ich klas również dostrzegają ten problem. Ponieważ podczas omawiania tego
punktu na sali nie było osób kompetentnych aby w tej sprawie się wypowiedzieć, Przewodniczący
Prezydium Rady Rodziców zadeklarował, że zgłosi ten problem Pani Dyrektor i poprosi o
zastanowienie się nad możliwościami rozwiązania tej sprawy.
b) Przewodniczący Zebrania poprosił Natalię Dziekan o zreferowanie spotkania dotyczącego m.in.
asortymentu oferowanego w sklepiku szkolnym. Spotkanie odbyło się w grudniu a uczestniczyli w
nim: Pani Dyrektor Krystyna Jakubowska, Ajent sklepiku szkolnego, Przedstawicielka Fundacji
STEFANKA, Przedstawicielka Programu „Wiem co jem” oraz z ramienia Rady Rodziców Natalia
Dziekan. Podczas spotkania, Przedstawicielka Programu „Wiem co jem”, zapoznała się z
asortymentem oferowanym w szkolnym sklepiku i niestety miała co do niego wiele zastrzeżeń.
Warto wspomnieć, że menu oferowane w szkolnej stołówce zostało ocenione pozytywnie.
c) Natalia Dziekan zgłosiła, że od Rodziców otrzymała kilka uwag dotyczących funkcjonowania
Dziennika Elektronicznego. Po krótkim przedstawieniu sprawy rozpoczęto dyskusje w temacie.
Zebrani przedstawiali swoje spostrzeżenia i opinie. Ustalono, że kompletność prezentowanych w
systemie informacji zależy od Nauczyciela i jest różna w przypadku poszczególnych klas. Wzięto
pod uwagę, że system jest nowy, wdrażany i jedni już radzą sobie z nim całkiem nieźle a inni
potrzebują jeszcze trochę czasu aby biegle się w nim poruszać. Podkreślono, że najważniejszym
będzie systematyczne aktualizowanie i uzupełnianie wprowadzanych danych.
d) Natalia Dziekan krótko zreferował postęp prac przy opracowaniu zasad rozliczania
imprez/wydatków. Ustalono, że po dopracowaniu projektu Natalia Dziekan roześle go do osób
zainteresowanych.
e) Skarbnik Rady Rodziców Agnieszka Biesiadzińska zgłosiła, że chce przedstawić i omówić
rozliczenie Kiermaszu Bożonarodzeniowego. Przygotowane rozliczenie obejmowało wszystkie
poniesione wydatki oraz uzyskane przychodu podczas Kiermaszu. Agnieszka Biesiadzińska
przedstawiła zestawienie kwot jakie zebrały poszczególne klasy oraz poinformowała, że najwięcej
zebrała klasa 1d (674,50 zł) i tej klasie przysługuje zwrot na poziomie 50% zebranej kwoty.
Pozostałe klasy mają prawo do zwrotu na poziomie 25% zebranej kwoty.
21) Anna Paluch-Bielańska zgłosiła chęć organizacji Zimowego Pikniku Szkolnego. Przedstawiła
krótko wstępne założenia i potrzeby w tym zakresie. Zebrani poprosili o wyspecyfikowanie
szczegółowych potrzeb finansowych (budżetu) wydarzenia oraz warunków technicznych (przede
wszystkim pogodowych) koniecznych do jego realizacji. Anna Paluch-Bielańska zadeklarowała, że
zajmie się przygotowaniem koniecznych materiałów i przedstawi szczegółowe propozycje.
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22) 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
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