Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 10 maja 2017 roku.
1 Otwarcie Zebrania Plenarnego.
Zebranie otworzył Bartłomiej Konarski, który został jednogłośnie wybrany
przewodniczącym Zebrania Plenarnego. Przewodniczący Zebrania Plenarnego
przypomniał zebranym o przysługującym poszczególnym klasom prawie do oddania
jednego głosu podczas głosowania niezależnie od liczby osób, reprezentujących
daną klasę, obecnych na zebraniu oraz 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.
Sekretarzem Zebrania Plenarnego została wybrana Anna Bagińska.
(Uchwała Nr 37/RR/2016/2017 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
2 Sprawdzono listę obecności, która stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu
i stwierdzono, że na Zebraniu Plenarnym, w momencie procedowania niniejszego
punktu, jest obecnych jest 19 osób w tym:
- 18 przedstawicieli klas (liczonych zgodnie z reprezentacją) – z prawem do
głosowania, (czyli reprezentowanych jest 18 z 31 klas)
- 2 przedstawicieli klas - bez prawa do głosowania,
- 4 przedstawicieli Szkoły – bez prawa do głosowania.
3 Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawiony przez Przewodniczącego Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
porządek obrad, zmodyfikowany o zamianę punktu 9 z punktem 12, został
zaakceptowany jednogłośnie.
(Uchwała Nr 38/RR/2016/2017 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
4 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 9 marca 2017 roku
został zatwierdzony jednogłośnie i bez uwag.
(Uchwała Nr 39/RR/2016/2017 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
5. Wstępny plan Pikniku wiosennego i wybór zespołu roboczego.

Podziękowania za udział i zaproszenie dla osób, które nie brały jeszcze udziału w
projekcie “Rowerowy Maj”.
Piknik wiosenny rozpocząć ma się o godz. 16:00 biegiem wokół szkoły:
- dla dorosłych: na trasie Saska (od wejścia szkoły) -Brazylijska
-Międzynarodowa-Aleja Stanów Zjednoczonych - Saska(pod wejście
do szkoły);
- dla dzieci: od wejścia do szkoły - wokół szkoły - do wejścia do szkoły.
Będzie podział na grupy wiekowe.
Za pierwsze trzy miejsca medale (złoty, srebrny, brązowy) i dyplomy. Pozostali
startujący otrzymają w nagrodę kupon 2 zł do wykorzystania na pikniku
Padła również sugestia by startujący w biegu ubrani byli w białe lub czerwone
koszulki.
Ponadto na pikniku można będzie zaprezentować siebie i społeczności, swoje prace
lub twórczość - propozycje udziału w tej części pikniku można składać do
koordynatora pikniku z ramienia szkoły p. Marka Pyra oraz do p. Barbary Al Askani Czyżewskiej lub p. Anny Świeżak. Prezentacja produktów nie będzie połączona ze
sprzedażą.
Na piknik Rada Rodziców przeznaczyła kwotę 6000 zł. Planowany przychód to
11000 zł (dochód 5000 zł)
Od godz. 9:00 - 15:00 dzieci ze szkoły za darmo mogą korzystać z atrakcji,
15:00-16:00 przerwa i od 16:00-19:00 dostęp za kupony.
Planowany czas zakończenia pikniku to godz. 20:00.
Każdą klasę prosimy o przyniesienie jednego dużego ciasta i jednej potrawy lub
dwóch mniejszych ciast i dwóch mniejszych potraw.
Każdy kto przyniesie w/w ciasta lub potrawy otrzyma bloczek kuponów za 10 zł.
Na pikniku nie będzie loterii fantowej, loterii przywilejów ani aukcji.
W trakcie pikniku rozstrzygnięte zostaną również dwa konkursy dzielnicowe:
● Na stworzenie szmacianej pacynki oraz
● “Saska Kępa wierszem malowana”
Wykonane pacynki zostaną sprzedane podczas pikniku, a środki uzyskane z ich
sprzedaży przeznaczone zostaną na cele charytatywne.
6. Zestawienie wpłat na Fundusz Rady Rodziców i Świetlicę.
(Zestawienie wpłat na Fundusz Rady Rodziców i Świetlicę stanowi Załącznik
do niniejszego Protokołu).
7. Nagrody na zakończenie roku szkolnego - propozycje, finansowanie.
Na sfinansowanie nagród na zakończenie roku szkolnego przeznaczona została
kwota 7000 zł. Dla klas 3 medale i książki za czerwony pasek. Klasy 2 iskierka.
Klasy 0-3 ewentualne nagrody/prezenty dla dzieci organizują we własnym zakresie.

8. Fotograf - procedura zakupu i odbioru zdjęć.
Obecni na zebraniu Rady Rodziców przedstawiciele klas odebrali zdjęcia i przekażą
je rodzicom w swoich klasach. Pozostałe zdjęcia są do odbioru u p. Piotra. Cena
zestawu wskazana jest indywidualnie w zależności od ilości zdjęć. Koszt
pojedynczego zdjęcia to 12 zł. Termin rozliczenia z fotografem to 9 czerwca. Wpłat
można dokonywać przelewem lub osobiście w szkole, po wcześniejszym umówieniu
się z fotografem. Wersje elektroniczne otrzymają osoby, które wykupią cały pakiet i
przesyłane będą po zakończeniu wpłat przez wszystkie klasy.
9. Rozliczenie Agnieszki Biesiadzińskiej.
Na zebraniu Rady Rodziców ustalono, że w/w ma spłacić całą należność do końca
roku szkolnego. W przypadku braku wpłaty w tym terminie o istniejącej sytuacji mają
zostać poinformowane trójki klasowe. Zaproponowano również, aby w/w podpisała
weksel w wysokości zaległej należności z terminem wykupu do 23 czerwca 2017 r.
Do kolejnego zebrania RR odłożono decyzję odnośnie zatrudnienia księgowej.
10. Reforma edukacji.
Szatnie przy sali gimnastycznej zostaną przerobione na klasy, a szatnie ulokowane
zostaną w dobudowanych kontenerach. Sala 40 została przeznaczona na
pracownię. Ze strony Dyrekcji została skierowana prośba o sfinansowanie
zatrudnienia ochroniarza w celu uniemożliwienia dzieciom możliwości wyjścia ze
szkoły poza kontrolą. Kwestia pozostaje do rozważenia na pierwszym zebraniu w
roku szkolnym 2017/2018.
11. Sprawy różne.
- podjęto decyzję o zorganizowaniu jeszcze jednego zebrania Rady Rodziców
w dniu 21 czerwca 2016 r. na godz. 18:00;
- system oceny ucznia - kontrowersje odnośnie niektórych ocen - przekaz
informacji dla całej klasy w sytuacji nieprawidłowego zachowania uczniów
utrudniającego prowadzenie zajęć;
- prace domowe zadawane z piątku na poniedziałek - kwestia ma zostać
rozwiązana przez Dyrekcję;
- z burmistrzem prowadzone są wstępne rozmowy w sprawie umożliwienia
rodzicom podwożenia dzieci do szkoły bez narażania ich na konieczność
łamania przepisów ruchu drogowego;
- sala historyczna - wykonawca ławek nie dotrzymał terminów umownych i nie
wykonał ich w terminie.

18 Zamknięcie Zebrania Plenarnego.

………………………………………………           ………………………………………………
          Przewodniczący Zebrania                                             Sekretarz

