Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 7 maja 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 Prezydium Rady Rodziców 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.
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 oraz, szczególnie w
przypadku ożywionych dyskusji, zgłaszanie chęci wypowiedzi do moderatora dyskusji przez
podniesienie ręki. Moderatorem został wybrany Piotr Jakubowski.
5) Sprawdzono listę obecności, która stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu i stwierdzono, że
na Zebraniu Plenarnym, w momencie procedowania niniejszego punktu, jest obecnych 17 osób w
tym:
- 12 przedstawicieli klas (liczonych zgodnie z reprezentacją) – z prawem do głosowania,
(czyli reprezentowanych jest 12 z 28 klas)
- 1 rodzic – bez prawa do głosowania
- 4 przedstawicieli Szkoły – bez prawa do głosowania.
6) Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania Plenarnego.
Andrzej Kołodziejczyk został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Zebrania Plenarnego
(Uchwała Nr 54/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). Ustalono również, że
Zebranie będzie protokołowała Magdalena Pilch.
7) Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawiony przez Przewodniczącego Zebrania porządek obrad został zaakceptowany
jednogłośnie (Uchwała Nr 55/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
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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 18 marca 2015 roku został przyjęty
jednogłośnie i bez uwag (Uchwała Nr 56/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
9) Piknik Wiosenny – Wystąpienie i sprawozdanie przedstawiciela Zespołu roboczego
z postępu przygotowań (program, atrakcje, postęp przygotowań, problemy lub potwierdzenie ich
braku, potwierdzenie adekwatności przyjętego budżetu /6 000,- zł/, ewentualne braki w obsadzie
zadań i stanowisk).
Przedstawiciel Zespołu roboczego Anna Bielańska w kilku słowach przedstawiła postęp
przygotowań wskazując, że są jeszcze potrzebni Rodzice do obsługi stanowisk i poprosiła o
zgłaszanie się kolejnych osób, które będą mogły włączyć się w obsługę Pikniku. Potwierdziła
również, że na chwilę obecną nie ma zagrożenia przekroczenia przyjętego budżetu i nie ma
potrzeby wprowadzania żadnych korekt w zakresie finansowym. Następnie głos zabrała Członek
Zespołu roboczego Marta Miskiewicz, która przedstawiła program występów i również potwierdziła
brak zagrożeń w tym zakresie.
10) Zakończenie Roku Szkolnego – Informacja przedstawiciela Zespołu roboczego z postępu
przygotowań (podjęte działania, poczynione ustalenia, problemy lub potwierdzenie ich braku,
potwierdzenie adekwatności przyjętego budżetu /6 000,- zł/).
Ponieważ Natalia Dziekan, która miała kierować pracami Zespołu, nie mogła być obecna na
Zebraniu, głos jako pierwszy zabrał Andrzej Kołodziejczyk, który potwierdził, że wstępne
przygotowania ruszyły i że postępują bez problemów. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor
Krystyna Jakubowska, która poinformowała zespół roboczy o ilości Uczniów kończących „zerówki”
oraz klasy trzecie oraz zadeklarowała, że pozostałe informacje będzie przekazywać zespołowi
roboczemu na bieżąco w miarę ich ustalania.
11) Oferta na obsługę fotograficzną – Informacja przedstawiciela Zespołu roboczego.
Głos w sprawie zabrał Marcin Wcisło, który przedstawił trzy oferty na obsługę fotograficzną.
Ponieważ dwie oferty są od osób, które już u nas w Szkole wykonywały zdjęcia i znamy wyniki ich
pracy to Marcin Wcisło zaproponował żeby przed końcem roku zlecić wykonanie zdjęć tej trzeciej,
nowej firmie tak aby Rodzice mogli ocenić również jakość zdjęć wykonywanych przez tą firmę i na
tej podstawie zostanie podjęta decyzja komu zlecimy wykonywanie zdjęć w przyszłym roku.
Zebrani zaaprobowali przedstawiony pomysł.
12) System wspierający odbiór dzieci – Informacja przedstawiciela Szkoły o wybranym
rozwiązaniu oraz o przewidywanych kosztach.
W przedmiotowej sprawie głos zabrała Pani Dyrektor Krystyna Jakubowska, która poinformowała
zebranych, że w ocenie Szkoły rozwiązaniem usprawniającym pracę w zakresie odbioru dzieci
będzie system krótkofalówek zapewniający możliwość kontaktu pomiędzy Nauczycielami zarówno
w salach jak i na boisku. Następnie głos w sprawie zabierali kolejno obecni na zebraniu i
przedstawiali swoje opinie w tej sprawie. Krzysztof Słoniewski zaproponował, że dostarczy do
Szkoły tego typu krótkofalówki w celu sprawdzenia czy w pożądanych miejscach jest
wystarczający zasięg i jakość łączności. Ostatecznie ustalono, że po przeprowadzeniu testów
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Pani Dyrektor poinformuje Radę Rodziców o tym czy zaproponowane rozwiązanie spełnia swoje
zadanie i dookreśli potrzeby ilościowe oraz koszt zakupu urządzeń a Zebranie Plenarne na tej
podstawie podejmie odpowiednią Uchwałę w zakresie dofinansowania zakupu przedmiotowych
krótkofalówek.
13) Obchody 70 lecia istnienia naszej szkoły – Informacja przedstawiciela Szkoły o podjętych
ustaleniach oraz działaniach. Krótka dyskusja, wymiana spostrzeżeń, możliwość zgłoszenia
pomysłów na ogólną koncepcję, poszczególne elementy obchodów jubileuszu lub imprezy i
wydarzenia towarzyszące.
Pani Dyrektor Krystyna Jakubowska przedstawiła zebranym ogólną koncepcję przebiegu
obchodów oraz poczynione ustalenia. Następnie została otwarta dyskusja podczas której zebrani
zgłaszali swoje pomysły, uwagi i spostrzeżenia.
14) Dofinansowania - Wystąpienie przedstawiciela Zespołu roboczego podsumowujące
dotychczasowe prace.
Głos zabrał Lech Czechowski, przedstawiciel Zespołu Rozpatrującego Wnioski, który
poinformował, że realizacja dofinansowań postępuje zgodnie z zasadami przyjętymi w Załączniku
Nr 3 do Regulaminu Rady Rodziców oraz że nie występują w tym zakresie żadne problemy.
15) Krótka informacja o działaniach podjętych w celu wynegocjowania niższych stawek za
przejazdy autokarowe – Prowadzący temat podsumują dotychczasowe działania.
Głos zabrali Lech Czechowski oraz Marcin Wcisło, którzy podjęli się poprowadzenia tematu.
Poinformowali, że prowadzone są negocjacje z przewoźnikiem i obecnie oczekują na jego
odpowiedź w sprawie. O dalszych ustaleniach poinformują na kolejnym Zebraniu Plenarnym Rady
Rodziców.
16) Dyskusja w sprawie planu zajęć na sali gimnastycznej w roku szkolnym 2015/2016 w
szczególności w zakresie klas 4–6 (na wniosek Rodziców).
Dyskusję otworzył Andrzej Kołodziejczyk, który poprosił Pana Krzysztofa Zawadzkiego,
Nauczyciela wychowania fizycznego, o przedstawienie jak obecnie wygląda sprawa rozłożenia
zajęć na sali gimnastycznej. Pan Krzysztof Zawadzki przedstawił krótką analizę i poinformował, że
obecnie wszystkie klasy IV – VI mają przynajmniej jedną godzinę lekcyjną w tygodniu na sali
gimnastycznej. Ostatecznie poproszono aby Pani Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna ustalając
plan zajęć na sali gimnastycznej w kolejnych latach starali się przyznawać zajęcia na sali
gimnastycznej równomiernie wszystkim klasom nie faworyzując również klas sportowych.
17) Dyskusja w sprawie najnowszych informacji dotyczących realizacji projektu hali łukowej
realizowanej w ramach budżetu partycypacyjnego (na wniosek Rodziców).
Dyskusję w sprawie otworzył Andrzej Kołodziejczyk i przedstawił zebranym informacje, które udało
mu się zebrać. Zebrani kolejno zabierali głos wyrażając swoje obawy dotyczące trudnej sytuacji
jaka zaistniała w tym zakresie. Andrzej Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że Rada Rodziców nie jest
autorem tego projektu i stąd ma ograniczoną możliwość występowania w sprawie jednak
będziemy na bieżąco starać się zbierać informacje w tym temacie. Pani Dyrektor poinformowała,
że jest planowane spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.
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18) Zebranie musiały opuścić dwie osoby reprezentujące dwie klasy. Na sali pozostało 15 osób.
Od tego momentu na sali było reprezentowanych 10 klas.
19) Wyspecyfikowanie spraw ważnych do przekazania Rodzicom.
Podsumowano ustnie.
23) Sprawy różne.
W ramach spraw różnych rozpatrzono następujące wnioski:
a) Wniosek Pani Dyrektor Krystyny Jakubowskiej o opinię Zebrania Plenarnego Rady Rodziców w
sprawie prowadzenia od 1 września 2015 roku wyłącznie dziennika elektronicznego.
Pani Dyrektor Krystyna Jakubowska przedstawiła założenia dotyczące odstąpienia od
prowadzenia dzienników tradycyjnych a wprowadzeniem dziennika w formie elektronicznej.
Zaproponowała aby już od przyszłego roku szkolnego przyjąć właśnie taką formułę. Pani Dyrektor
poprosiła aby opinia Zebrania Plenarnego Rady Rodziców miała formę uchwały z racji wymogów
formalnych jakie obowiązują Szkołę w tym zakresie. Po krótkiej dyskusji Zebranie Plenarne Rady
Rodziców podjęło następującą Uchwałę:
W opinii Rady Rodziców warto jest podjąć działania zmierzające do zaprzestania prowadzenia
dzienników papierowych i wprowadzenia w Szkole wyłącznie dziennika elektronicznego. (Uchwała
Nr 57/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu)
b) Wniosek Pani Dyrektor Krystyny Jakubowskiej o opinię Zebrania Plenarnego Rady Rodziców w
sprawie podjęcia działań zmierzających do nieodpłatnego zamontowanie w Szkole dodatkowego
„źródełka” dla dzieci w ramach projektu prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy. Po krótkiej
dyskusji Zebranie Plenarne Rady Rodziców ustaliło co następuje:
W opinii Rady Rodziców warto jest podjąć działania zmierzające do nieodpłatnego zamontowania
w Szkole dodatkowego „źródełka” dla dzieci w ramach projektu prowadzonego przez Urząd m.st.
Warszawy. (Opinia Nr 2/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu)
c) Jeden z Rodziców zgłosił Pani Dyrektor Krystynie Jakubowskiej kilka uwag dotyczących
organizacji wydawania posiłków i obsługi Uczniów w tym zakresie. Pani Dyrektor zobowiązała się,
że niezwłocznie zajmie się zgłoszonymi problemami.
24) 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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