Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 19 stycznia 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 28/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 28 osób w tym:
- 26 przedstawicieli klas (liczonych zgodnie z reprezentacją) – z prawem do
głosowania, (czyli reprezentowanych jest 20 z 31 klas)
- 6 przedstawiciel klasy - bez prawa do głosowania,
- 2 przedstawicieli Szkoły – bez prawa do głosowania.
3 Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawiony przez Przewodniczącego Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
porządek obrad został zaakceptowany jednogłośnie z uwzględnieniem zmiany, iż
tematyka Balu Karnawałowego zostanie omówiona przed kwestiami związanymi z
reformą oświaty.
(Uchwała Nr 29/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 2 listopada 2016 roku
został zatwierdzony jednogłośnie i bez uwag.
(Uchwała Nr 30/RR/2016/2017 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
5. Oświadczenie Prezydium Rady Rodziców odczytane przez Sekretarza Rady
Rodziców.
Tekst oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.
6. Rezygnację ze składu Prezydium RR złożył Pan Andrzej Twardowski, na którego
miejsce, na zebraniu plenarnym Rady Rodziców, wybrana została Pani Anna
Słoniewska reprezentująca klasy 1A i 5A.
(Uchwała Nr 31/RR/2016/2017 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
7. Przygotowanie Balu Karnawałowego propozycje, finansowanie.
Bal Karnawałowy. Organizatorami Balu ze strony szkoły są Pan Paweł Witczak
(wychowawca 5c) i Pani Dominika Makowska (wychowawca 3a). Rada Rodziców na
organizację Balu przeznaczyła kwotę 3000 zł. Tematem przewodnim Balu jest: “W
80 dni dookoła świata”. Organizatorzy zapraszają Rodziców do pomocy w
dekoracji sali gimnastycznej w dniu 8 lutego od godziny 17:00. Klasy zostaną
podzielone na trzy grupy po 3 godziny. Aby uniknąć tłoku, bal odbędzie się w
grupach: klasy 0-1, klasy 2-3 i klasy 4-6 popołudniowa dyskoteka.
(Uchwała Nr 32/RR/2016/2017 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
8. Przekazanie informacji o sposobie realizacji reformy szkolnictwa w naszej szkole.
W związku z wdrożeniem reformy edukacji na zebraniu plenarnym przez Dyrekcję
przekazana została informacja, iż do budynku na ul. Afrykańskiej (dawne
gimnazjum) przeniesione zostaną przyszłoroczne siódme klasy. Jeżeli taka będzie
wola klas przejdą one razem z wychowawcami. Do klas dwujęzycznych (siódme,
ósme) przeprowadzony zostanie test kompetencji. W przyszłym roku planowana jest
rekrutacja - docelowo cztery klasy 1 i jedna zerówka. Łącznie będzie 44 oddziały w
dwóch budynkach. Na rozdzielenie szkół jest 3-5 lat.

9. Ocena posiłków w szkole i propozycje zmian cd.
W zakresie zmiany menu - po uwzględnieniu uwag przekazywanych przez Rodziców
Cezaremu Król - odpowiedzialnemu w Prezydium za nadzór nad stołówką wprowadzone zostały kolorowe naczynia na podwieczorek. Badana jest również
kwestia nadmiernej częstotliwości niektórych posiłków. Rozważane będzie również
wprowadzenie menu wegetariańskiego. Wobec powyższego prosimy o deklarację
osoby zainteresowane otrzymywaniem przez dzieci posiłków wegetariańskich.
10. Zmiany w procedurze odbioru dzieci i godziny zamknięcia głównego wejścia ujawnione problemy.
W kwestii zmiany procedury odbioru dzieci Rodzice oczekujący na swoje
pociechy w szatni proszeni są o zwolnienie dzieciom miejsc siedzących w celu
przyspieszenia i ułatwienia im ubrania się. Poruszony został również problem
ginących rzeczy i konieczności zamykaniu w związku z powyższym szatni na kłódkę.
Rodzice proszeni są również o zabranie przed feriami wszystkich rzeczy
swoich dzieci z szatni. Wieszaki i pojemniki ze znalezionymi rzeczami na czas ferii
zostaną schowane.
11. Podsumowanie Kiermaszu Bożonarodzeniowego.
Do puszek zebrana została kwota 5585 zł, z czego 2015 zł przekazane zostanie na
cel charytatywny. Omówione zostały również wskazywane niedoskonałości w
organizacji kiermaszu oraz braki informacyjne.
12. Przekazanie wstępnej informacji o basenie dla przyszłych klas 2.
Omówienia w klasach wymaga kwestia dowozu dzieci na basen. Dzień pracy
autokaru to koszt ok. 600 zł.
13. Informacja Prezydium Rady Rodziców o obecnych finansach Rady Rodziców w
tym rozliczenie roku szkolnego 2015/2016.
Szczegółowe wyliczenia stanowią załącznik do protokołu.
14. Sprawy różne.
- Po feriach wprowadzony zostanie w życie pilotażowy program likwidacji
dzwonków - “Budząca się szkoła” - w celu zwiększenia u dzieci poczucia
odpowiedzialności.
- Poruszona została kwestia ujednolicenia wpisów o sprawdzianach i pracach
domowych w e-dzienniku;

-

informacja o Koncercie Noworocznym, który odbyć się ma w dniu 2 lutego o
godz. 18:00, wstęp wolny;
Na czerwiec planowany jest Dzień afrykański w szkole w ramach wspierania
Fundacji “Kasisi” założonej przez Szymona Hołownię.

18 Zamknięcie Zebrania Plenarnego.
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