Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 16 czerwca 2016 roku.
1) Otwarcie Zebrania Plenarnego.
Zebranie otworzył Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców Bartłomiej Konarski.
2) Wybór Przewodniczącego Zebrania Plenarnego Rady Rodziców.
Na Przewodniczącego Zebrania Plenarnego Rady Rodziców został wybrany
Bartłomiej Konarski.
(Uchwała Nr 38/RR/2015/2016 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
3) Wybór protokolanta Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Protokolantem Zebrania Plenarnego Rady Rodziców została Marta Miśkiewicz.
4) Przypomnienie zasad reprezentacji klas oraz głosowania w sprawach omawianych
podczas Zebrania Plenarnego Rady Rodziców.
Przewodniczący Zebrania Plenarnego Bartłomiej Konarski przypomniał zebranym o
przysługującym poszczególnym klasom prawie do oddania jednego głosu podczas
głosowania, niezależnie od liczby osób reprezentujących daną klasę obecnych na
zebraniu.
5) Przypomnienie zasady poufności.
Przewodniczący Zebrania Plenarnego Bartłomiej Konarski 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”.
6) Omówienie zasad dyscypliny i porządku wypowiedzi podczas Zebrania
Planarnego Rady Rodziców.
Uczestnicy zebrania zostali poproszeni by wypowiadali się pojedynczo i
sygnalizowali chęć zabrania głosu poprzez podniesienie przygotowanych przez
Przewodniczącego Zebrania Plenarnego Bartłomieja Konarskiego kartoników z
symbolami klas.
5) Sprawdzono listę obecności, która stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu i
stwierdzono, że na Zebraniu Plenarnym Rady Rodziców, w momencie procedowania
niniejszego punktu, jest obecnych 14 osób w tym:
 14 przedstawicieli klas (liczonych zgodnie z reprezentacją) – z prawem do
głosowania, (czyli reprezentowanych jest 14 z 30 klas)
 1 przedstawiciel Szkoły – bez prawa do głosowania: Dyrektor Krystyna Jakubowska
7) Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawiony przez Przewodniczącego Zebrania porządek obrad, został
zaakceptowany jednogłośnie.
(Uchwała Nr 39/RR/2015/2016 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
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 9 maja 2016 roku
został zatwierdzony jednogłośnie i bez uwag.
(Uchwała Nr 40/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
9) Anonim.
Do skrzynki Rady Rodziców wrzucono anonim którego autor zarzuca Radzie Rodziców
ignorowanie próśb Samorządu Szkolnego. Niestety nie podaje konkretnych przykładów nad
którymi Zebranie Plenarne Rady Rodziców mogłoby dyskutować . Wszystkie postulaty
Uczniów naszej szkoły są dla Rady Rodziców ważne i szczegółowo omawiane.
10) Podsumowanie Pikniku Rodzinnego.

Przewodniczący Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Bartłomiej Konarski poprosił o
zabranie głosu przedstawicieli Zespołu odpowiedzialnego za organizację Pikniku
Rodzinnego. Ilona Spałek Adach podsumowała Piknik jako imprezę kolejkową podczas
której rodzice z dziećmi stoją w kolejkach do „atrakcji” zamiast aktywnie spędzać czas.
Zaproponowała by w kolejnych latach ograniczyć ilość „dmuchańcy” dla dzieci na rzecz np.
rozgrywek sportowych w których uczestniczyły by całe rodziny. Podczas dyskusji pojawiły
się bardzo negatywne opinie wystawione obsłudze „atrakcji” dla dzieci. Plusem
tegorocznego Pikniku Rodzinnego była Ściana Wspinaczkowa oraz cicha muzyka w tle.
Organizacja Pikniku Rodzinnego zasiliła Fundusz Rady Rodziców kwotą 3 341,00PLN.
11) Informacja dla Rodziców nowych klas 0 i 1.
Przedstawiciele Zespołu Roboczego zajmującego się przygotowaniem materiałów dla
Rodziców poinformowali Zebranie Plenarne iż folder informacyjny / przewodnik zostanie
przygotowany i rozdany na pierwszych zebraniach klasowych w przyszłym roku szkolnym.
Będzie zawierał podstawowe informacje o działalności Rady Rodziców i Szkoły. Dodatkowe
informacje pojawią się na stronie internetowej Szkoły min. Zgłoszenie dziecka na świetlicę.
Zebranie Plenarne Rady Rodziców postanowiło by przyszłoroczny Dzień Ziemniaka wzorem
Kiermaszu Wielkanocnego organizowanego przez klasy 1, zorganizowały klasy 4.
Informacja ta zostanie umieszczona w przewodniku.
12) Przewóz dzieci na basen w roku szkolnym 2016/2017
Przedstawiciel Zespołu Roboczego Cezary Król rozdał zebranym materiały podsumowujące
prace Zespołu Roboczego do spraw transportu uczniów klas 2 na basen.
W materiałach przedstawiono 3 oferty z których Zebranie Plenarne Rady Rodziców
postanowiło pozytywnie zaopiniować ofertę firmy Przewóz Osób Krzysztof Romantowski.

Przewóz Osób Krzysztof Romantowski :
koszt całkowity za jeden przejazd 600,00pln
koszt za jednego ucznia 3,40pln
koszt na każdą klasę 85,00pln
odrzucono dwie pozostałe oferty:
Travelbus:
koszt całkowity za jeden przejazd 560,00pln
koszt za jednego ucznia 3,20pln
koszt na każdą klasę 80,00pln
firma dysponuje tylko małymi Autokarami, do 27 miejsc
Dariusz Gajc – obecny przewoźnik:
koszt całkowity za jeden przejazd 700,00pln
koszt za jednego ucznia 4,00pln
koszt na każdą klasę 100,00pln
(Opinia nr 3/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

13) Przedstawienie i omówienie aktualnej sytuacji finansowej Rady Rodziców.
Szczegółowe sprawozdanie dostępne na stronie internetowej szkoły omówiła Agnieszka
Biesiadzińska i Bartłomiej Konarski.
Załącznik Sprawozdanie Finansowe rok szkolny 2016/2017
14) Zakończenie roku szkolnego.
Powołano Zespół roboczy na czele którego stanęła Agnieszka Biesiadzińska Skarbnik Rady
Rodziców. Ustalono iż budżet potrzebny na organizację Uroczystego Zakończenia Roku
Szkolnego 3 500,00pln.
(Uchwała nr 41/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

15) Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2016/2017
Przedstawiciel Zespołu Roboczego powołanego w celu zebrania informacji o dostępnych
ubezpieczeniach grupowych dla szkół Cezary Król zreferował zebranym materiały na
podstawie których wybrał ofertę firmy InterRisk.
Szczegółowej analizie zostały poddane oferty siedmiu towarzystw ubezpieczeniowych :
COMPENSA, InterRisk, AiG, GOTHAER, SIGNAL IDUNA, AXA, Allianz. Większość z nich
ma podobne oferty .
W roku szkolnym 2015/2016 składka ubezpieczeniowa wynosiła 44,00pln a suma
ubezpieczenia opiewała na 10 000,00pln. ta oferta nie podlega negocjacji i pozostaje bez
zmian.
Najkorzystniejsza oferta InterRisk:
Składka wariant I 22,00pln (podstawowa)
Składka wariant II 30,00pln (plus min zwrot kosztów leczenia stomatologicznego,
okaleczenia twarzy, pogryzienie przez psa)
 20% zwyżki dla uczniów uprawiających wyczynowo sport poza klubami szkolnymi
 możliwość ufundowania darmowych polis dla uczniów będących w trudnej sytuacji
materialnej
 dobre warunki dla ubezpieczenia OC nauczycieli
Zebranie Plenarne Rodziców postanowiło pozytywnie zaopiniować ofertę firmy InterRisk
warian rozszerzony nr II.
Do zebranych dołączyła jedna osoba, w zebraniu bierze udział 14 osób
(Opinia nr 4/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
16) Źródełka – sprawozdanie Zespołu Roboczego
Z uwagi nazbyt wiele niewiadomych postanowiono przeanalizować ponownie zebrane
materiały podczas wakacji i przedsatwić wyniki na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w
roku szkolnym 2016/2017
17) Rezerwacja odpowiednich funduszy na rok szkolny 2016/2017
Zebranie Plenarne Rady Rodziców postanowiło jednogłośnie przeznaczyć 5 000,00pln na
organizację Dnia Ziemniaka.

(Uchwała nr 42/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Zebranie Plenarne Rady Rodziców postanowiło pozytywnie rozpatrzyć prośbę Szkolnej
Świetlicy o pożyczkę w wysokości 1 500,00pln na zakup materiałów i zabawek potrzebnych
w roku szkolnym 2016/2017. Głosowanie 13 osób za, 1 osoba się wstrzymała
Uchwała nr 43/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

Zebranie Plenarne Rady Rodziców postanowiło jednogłośnie przeznaczyć 1 000,00pln na
organizację rozpoczęcia roku szkolnego i ślubowanie pierwszoklasistów 2016/2017
Uchwała nr 44/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

18) rozbudowa centrali telefonicznej.
Przewodniczący Rady Rodziców Bartłomiej Konarski poinformował Zebranie Plenarne o
konieczności rozbudowy centrali telefonicznej o dodatkowe punkty telefoniczne (parter i
boisko szkolne). Zebranie Plenearne Rady Rodziców jednogłośnie przychyliło się do prośby
o rozdysponowanie potrzebnych na ten cel funduszy w wysokości 1 700,00pln podczas
wakacji.
19) Sortowanie śmieci w Szkole.
Głos zabrał zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Krzysztof Jurowski, poinformował
zebranych iż jedynym wsparciem ze strony Lekaro może być ustawienie dodatkowego
pojemnika do segregacji odpadów na tyłach szkoły, nie możemy liczyć na dodatkowe
materiały, np. naklejki na kosze do segregacji w klasach i korytarzach.
20) Rozliczenie zbiórki odpadów wtórnych Lekaro
Przedstawiciel Zespołu Roboczego zajmującego się zbiórką Lech Czech poinformował
zebranych o tym że kwota jaką firma Lekaro może zwrócić Szkole okazała się
zdecydowanie niższa niż deklarowana przed zbiórką. Trwają rozmowy mające na celu
wyjaśnienie tej sprawy, niestety przed ich zakończeniem należy rozliczyć się z klasami
szóstymi które kończą naukę w szkole. Zebranie Plenarne Rady Rodziców postanowiło
zwrócić klasom 6 kwotę deklarowaną przez Lekaro przed zbiórką w wysokości 280,00pln.
(Uchwała nr 45/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

21) Prośba Fundacji STEFANKA o dofinansowanie przebudowy wejścia głównego do
szkoły.
Zebranie Plenarne Rady Rodziców postanowiło jednogłośnie przeznaczyć na
dofinansowanie przebudowy głównego wejścia do szkoły 2 000,00pln
(Uchwała 46/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

22) Odzież znaleziona na terenie szkoły w roku szkolnym 2015/2016 zostaną w pierwszych
dniach lipca przekazane domom dziecka i domom samotnych matek
23) Postanowiono iż informacja zwrotna o dofinansowaniu wyjazdów na Zielone Szkoły
będzie wysyłana do zainteresowanych również drogą emailową.
24) Wniosek o włączenie klas 1 do nagrody Iskierka, postanowiono przekazać Radzie
Rodziców powołanej w przyszłym roku szkolnym 2016/2017
25) Wyspecyfikowanie spraw ważnych do przekazania Rodzicom.
26) W wyniku wyczerpania tematów zgłoszonych na dzisiejsze Zebranie,
Przewodniczący Zebrania Bartłomiej Konarski zamknął Zebranie Plenarne Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.

…………………………………………………
Przewodniczący Zebrania

………………………………………………
Protokolant

