Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 17 czerwca 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, są obecne 23 osób w
tym:
- 14 przedstawicieli klas (liczonych zgodnie z reprezentacją) – z prawem do głosowania,
(czyli reprezentowanych jest 14 z 28 klas)
- 3 przedstawicieli Szkoły – bez prawa do głosowania.
- 7 przedstawicieli uczniów – bez prawa do głosowania.
6) Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania Plenarnego.
Andrzej Kołodziejczyk został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Zebrania Plenarnego
(Uchwała Nr 58/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). Ustalono również, że
Zebranie będzie protokołowała Brygida Dzieniszewska - Hochbaum.
7) Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawiony przez Przewodniczącego Zebrania porządek obrad został zaakceptowany
jednogłośnie (Uchwała Nr 59 /RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
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8) Wystąpienie zaproszonych przedstawicieli innych Organów Szkoły: Samorządu Uczniowskiego.
W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie
współpracujący z Samorządem Uczniowskim. Przedstawili oni najważniejsze propozycje
przegłosowane przez sejmik. Wśród przegłosowanych spraw znalazły się następujące,
zgrupowane pod hasłem „Prawa”:
- brak pracy domowej na weekend;
- prawo do używania telefonów komórkowych, tabletów, smartfonów i gier video na przerwach bez
pytania o zgodę;
- prawo do wycieczki 1 raz w miesiącu;
- prawo do 10 minutowego spóźnienia;
- prawo do wydawania piłek i sprzętu sportowego podczas długich przerw.
Zebrani, podczas krótkiej dyskusji, przedstawili swoje poglądy w przedmiotowych sprawach.
Podkreślono również, że Rada Rodziców nie jest organem władny do podejmowania decyzji i
ustaleń w powyższym zakresie. Podczas wymiany spostrzeżeń powstał jednak ciekawy pomysł
paneli dyskusyjnych realizowanych 2 razy w roku pomiędzy wychowawcą, rodzicami i dziećmi w
celu omówienia planów i oczekiwań w ciągu semestru. Pani Dyrektor rozważy możliwość
wykorzystania takiego lub podobnego narzędzia w przyszłym roku szkolnym.
Zgłoszono również pomysł stworzenia zakładki na stronie www szkoły z listą imprez dla dzieci, w
której Nauczyciele mogliby zamieszczać ciekawe pomysły do wykorzystania przez inne klasy.
Uczniowie obecni na Zebraniu zgłosili wniosek o możliwość korzystania na przerwach ze sprzętu
sportowego. Przedstawiciele Szkoły poinformowali jednak, że takie próby były już podejmowane
jednak wielokrotnie udostępniany sprzęt nie wracał do nauczycieli po zakończonej przerwie.
Ustalono zatem, że Rada Rodziców w przyszłym roku szkolnym podejmie uchwałę o
dofinansowaniu zakup sprzętu sportowego na podstawie listy (zapotrzebowania) przedstawionego
przez Samorząd Uczniowski. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany opiekunowi Samorządu
Uczniowskiego, który wspólnie z członkami Samorządu Uczniowskiego będzie dysponował nim i
udostępniał Uczniom podczas przerw oraz odpowiadał za jego zabezpieczenie i przechowywanie.
Pan Maciej Wroniszewski przedstawił propozycję zakupu stołu, przy którym nauczyciele będą
mogli prowadzić lekcji na świeżym powietrzu. Członkowie Rady Rodziców poprosili o złożenie
odpowiedniego wniosku określającego dokładnie przedmiot oraz kwotą dofinansowania. Rada
Rodziców na podstawie wniosku podejmie odpowiednią uchwałę.
Uczniowie zostali zaproszeni na kolejne Zebranie Plenarne Rady Rodziców, które odbędzie się
prawdopodobnie w październiku, w celu omówienia spraw istotnych dla uczniów.
9) 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 7 maja 2015 roku został przyjęty
jednogłośnie i bez uwag (Uchwała Nr 60/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego
Protokołu).
10) Piknik Wiosenny 2015 r. – Informacja Skarbnika w sprawie ilości zarobionych pieniędzy:
Wydano
4 045,11 zł
Zarobiono
6 069,50 zł
Dochód RR
2 004,39 zł
Piknik okazał się dużym sukcesem.
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11) Zakończenie roku szkolnego – Informacja zespołu roboczego:
Zakupiono:
- dyplomy i znaczki dla klas „0”
- medale i szarf dla klas III
Zamówione zostały:
- tarcze, pudełka
- książki
- statuetki dla Najlepszych z Najlepszych.
Zmieniono wzór dyplomu tak aby obejmował również wzmiankę o Radzie Rodziców jako
fundatorze nagród i dyplomów.
Zakupiono książki do nagrody Iskierka.
Podkreślono, że nie ma zagrożenia przekroczenia budżetu.
12) Dzień Ziemniaka - wyłonienie Zespołu Roboczego, ustalenie terminu, koncepcji, budżetu.
Podjęcie niezbędnych decyzji w sprawie.
Ustalono, że Dzień Ziemniaka odbędzie się 25.09.2015 r. Do zespołu roboczego zgłosiły się: Anna
Bielańska, Agnieszka Biesiadzińska, Marta Miśkiewicz.
Ponieważ jest bardzo ciężko znaleźć Rodziców chętnych do pomocy, Przewodniczący Andrzej
Kołodziejczyk, zaproponował żeby tym razem przeznaczyć w budżecie kwotę 250 zł na
wynagrodzenie osób z kuchni, które obsługiwać będą grilla. Propozycja zyskała aprobatę
zebranych. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu kwoty do 2500 zł na organizację pikniku (Uchwała
Nr 61/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu)
13) Dofinansowania - Przedstawiciel zespołu roboczego Lech Czechowski poinformowała o
statusie dofinansowań w roku szkolnym 2014/2015. Wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie do
zielonej szkoły. Wszystkie wnioski spełniały kryteria. Budżet 2000 zł. został rozdysponowany w
całości i w pełni pokrył zapotrzebowanie złożone we wnioskach.
Uwagi na przyszły rok: może zostać zachowany system składania wniosków przyjęty w bieżącym
roku szkolnym. Wybory do komisji zajmującej się dofinansowaniami odbędą się w październiku.
Terminem składania wniosków będzie styczeń 2016 r.
Prośba aby nauczyciele już na samym początku roku myśleli o organizacji zielonej szkoły,
natomiast Szkoła na początku roku uzgodni dogodne terminy.
14) Pierwszy dzień otwarty we wrześniu 2015 r. - Dyskusja, aby na pierwszym dniu otwartym
przedstawić rodzicom deklarację co do wpłat na RR. Propozycja, aby stworzyć pismo, ulotkę lub
prezentacją o tym, co robi Rada Rodziców i jak wydaje pieniądze. W jakim celu organizowane są
wszelkie imprezy w szkole.
15) System wspierający odbiór dzieci – Informacja przedstawiciela Szkoły o wynikach testów
zaproponowanego rozwiązania oraz o docelowym zapotrzebowaniu i kosztach.
Pani Dyrektor poinformowała, iż aktualnie w fazie testów są krótkofalówki. Natomiast Szkoła
rezygnuje z zakupu kompleksowego systemu.
16) W ramach spraw różnych omówiono następujące sprawy:
a) Krótka informacja o działaniach podjętych w celu wynegocjowania niższych stawek za
przejazdy autokarowe.
Głos zabrał Lech Czechowski, który poinformował, że wynegocjowano stawkę 100 zł za przejazd.
Zgłoszono propozycję, aby wszystkie autokary wyposażone były w pasy bezpieczeństwa.
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b) Głos zabrała Pani Dyrektor Krystyna Jakubowska w sprawie konieczności dostosowania sali nr
47 do wymogów sali informatycznej. Pani Dyrektor wystąpiła do Rady Rodziców z wnioskiem o
przekazanie na ten cel środków z 1%, zarówno tych już odebranych ze Stowarzyszenia Parafiada
w roku szkolnym 2014/2015 (kwota: 5 077,00 zł) jak i tych pozostających jeszcze na koncie
Stowarzyszenia Parafiada.
Po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku i krótkiej dyskusji podjęto uchwałę w sprawie
przeznaczenia środków zgromadzonych z 1% na cele inwestycyjne szkoły w szczególności na
utworzenie i wyposażenie nowej sali informatycznej w Szkole Podstawowej nr 143 im. Stefana
Starzyńskiego w Warszawie. Zdecydowano, że kwota już zwrócona przez Stowarzyszenie
Parafiada na konto Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 tj. kwota 5 077,00 zł zostanie
przekazana na ręce Pani Dyrektor Krystyny Jakubowskiej celem spożytkowania na cele wskazane
powyżej, natomiast kwota pozostająca na koncie Stowarzyszenia Parafiada zostanie odebrana na
podstawie opłaconej faktury zgodnie z procedurą stosowaną przez Stowarzyszenie Parafiada i
przekazana podmiotowi lub osobie, który/a dokonał/a płatności za w/w fakturę. Faktura będzie
dotyczyła realizacji całość lub części w/w zadania w tym zakupu elementów wyposażenia nowej
sali informatycznej. (Uchwała Nr 62/RR/2014/2015 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu)
Za przyjęciem Uchwały głosowało 12 uprawnionych do glosowania. Przeciwko przyjęciu Uchwały
głosowała 1 osoba. Nikt się nie wstrzymał od glosowania. Uchwała została podjęta większością
głosów.
c) Fotograf – stwierdzono, ze zdjęcia, które były robione w szkole nie podobają się rodzicom. W
następnym roku szkolnym podjęta zostanie decyzja, co dalej.
d) Hala Łukowa – omówiono ostatnio uzyskane informacje w sprawie (w głównej mierze
medialne). Ustalono, że sprawę należy monitorować natomiast wszelkie działania możemy
podejmować tylko jako mieszkańcy Saskiej Kępy ponieważ Rada Rodziców nie jest stroną w tej
sprawie.
e) Stojaki na rowery – Przedstawiono wniosek od jednego z rodziców z prośbą o zwiększenie
liczby miejsc na rowery. Pani Dyrektor Krystyna Jakubowska przyjęła wniosek do wiadomości i
zadeklarowała, że dołoży wszelkich starań żeby we wrześniu przed szkołą został zamontowany
kolejny stojak na rowery.
17) Wyspecyfikowanie spraw ważnych do przekazania Rodzicom.
Podsumowano ustnie.
18) 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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