Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 14 grudnia 2015 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 27/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.
7) Sprawdzono listę obecności, która stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu i
stwierdzono, że na Zebraniu Plenarnym Rady Rodziców, w momencie procedowania
niniejszego punktu, jest obecnych 12 osób w tym:
 12 przedstawicieli klas – z prawem do głosowania, reprezentowanych jest 16 z 30 klas
 6 przedstawicieli Szkoły – bez prawa do głosowania: Krystyna Jakubowska, Magdalena
Maj, Ewa Zwierzchowska, Anna Świeżak, Marta, Mariusz Szuch
8) Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawiony przez Przewodniczącego Zebrania porządek obrad, został zaakceptowany
jednogłośnie.
(Uchwała Nr 28/RR/2015/2016 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu)
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 5 listopada 2015 roku został
zatwierdzony jednogłośnie i bez uwag.
(Uchwała Nr 29/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
10) Zakaz używania urządzeń elektronicznych przez uczniów na terenie szkoły.
Dyskusję rozpoczął Przewodniczący Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Bartłomiej
Konarski, przedstawił stanowisko Rodziców proszących o wprowadzenie ograniczeń w
używaniu urządzeń elektronicznych w szkole. Rodzice wnoszący o wprowadzenie zakazu
obawiają się przede wszystkim cyber przemocy, nasilających się problemów z komunikacją i
braku kontroli nad tym co dzieci oglądają w sieci. Przewodniczący poprosił o zabranie głosu
obecną na zebraniu Martę Gralewską Psycholog Szkolną. Psycholog Marta Gralewska
potwierdziła obawy Rodziców i pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie zakazu używania
urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
Przewodniczący poinformował zebranych o tym, iż Rada Rodziców nie może narzucać
zmian w Statucie Szkoły, może jedynie zwrócić się z prośbą o wprowadzenie takich zmian
do Rady Pedagogicznej i Dyrekcji Szkoły.
W celu ustalenia swojego stanowiska Zebranie Plenarne Rady Rodziców przeprowadziło
głosowanie w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu używania urządzeń
elektronicznych :
 głosy za 13
 głosy przeciw 3
 wstrzymało się 0

Obecna na zebraniu Zastępca Dyrektora klas 13 Ewa Zwierzchowska poinformowała
zebranych, iż przedstawi stanowisko i wynik głosowania Zebrania Plenarnego Rady
Rodziców na najbliższej Radzie Pedagogicznej, celem rozpatrzenia prośby.
(Opinia Nr 2/RR/2015/2016 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu)
11) Kiermasz Bożonarodzeniowy
Przewodniczący Zebrania Bartłomiej Konarski poprosił zebranych o podsumowanie
Kiermaszu Bożonarodzeniowego. Zgłoszono kilka uwag co do nagłośnienia, umiejscowienia
sceny i równoległego prowadzenia sprzedaży, licytacji i występów.
Głos zabrała Agnieszka Biesiadzińska i poinformowała zebranych o tym iż :
 na Fundusz SOS zebrano 1 128,00 PLN
 na Fundusz Rady Rodziców zebrano 6 660,00 PLN
w tym ze stoisk klasowych 2 908,00 PLN
 klasa która wpłaciła najwyższa kwotę i otrzyma 50% zwrotu to 2d
12) Paczki świąteczne
Głos zabrała Agnieszka Biesiadzińska Skarbnik Rady Rodziców i poinformowała zebranych
iż 1128,00 PLN zebranych na Fundusz SOS zostanie przeznaczone na zakup paczek
świątecznych dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły, zaproponowała również
przeznaczenie na ten cel 872,00PLN z Funduszu Rady Rodziców, co daje 2 000,00 PLN.
Zebranie plenarne Rady Rodziców jednogłośnie przychyliło się do tej propozycji.
powołano Zespół Roboczy który zajmie się stworzeniem paczek, w jego skład wchodzą:
Agnieszka Biesiadzińska, Natalia Jastrzębska i Katarzyna Polesiak.
(Uchwała Nr 30/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
13) Dofinansowanie Zielonych Szkół
Głos zabrała Agnieszka Biesiadzińska Skarbnik Rady Rodziców i zaproponowała
przeznaczenie 2 500,00 PLN na dofinansowanie wyjazdów na Zielone Szkoły i wycieczki w
tym roku szkolnym. Prezydium Rady Rodziców jednogłośnie wyraziło na to zgodę.
Lech Czechowski, poinformował zebranych iż wnioski o dofinansowanie można składać do
15 stycznia 2016 roku.
Do Zebrania Plenarnego Rady Rodziców dołączyła jedna osoba, od tego momentu
reprezentowanych jest 17 z 30 klas.
14) Bal Karnawałowy
Do organizacji Balu Karnawałowego 15 stycznia 2016 roku zgłosiła się Sekretarz Rady
Rodziców Marta Miśkiewicz i Skarbnik Rady Rodziców Agnieszka Biesiadzińska. Prezydium
Rady Rodziców przeznaczyło na ten cel to 3 000 PLN
(Uchwała Nr 3/PRR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

15) Zakres używania dziennika elektronicznego

Pan Mariusz Szuch odpowiedział na wszystkie pytania zebranych. Poinformował, że w
Dzienniku Elektronicznym powinny znaleźć się oceny, tematy lekcji, terminy sprawdzianów,
frekwencja i usprawiedliwienia nieobecności. Korespondencja z nauczycielem może być
prowadzona poprzez Dziennik Elektroniczny, zaznaczył jednak iż forma korespondencji jest
bardzo często indywidualnie uzgadniania z nauczycielem (notatki w dzienniczkach, maile)
przypadku problemów z Dziennikiem Elektronicznym należy pisać na adres
mario506@wp.pl, adres ten zostanie umieszczony na stronie www szkoły.
16) Problemy z toaletami
Zebranie Plenarne Rady Rodziców po omówieniu skarg Rodziców na stan szkolnych toalet
wysłuchało listu Pedagog Szkolnej Grażyny Nałkowskiej Zaczkowskiej i postanowiło
przekazać go wszystkim Rodzicom wraz z prośbą o przeprowadzenie w domach z dziećmi
pogadanek na temat korzystania z toalety.
17) Sortowanie śmieci w szkole
Przewodniczący Zebrania Bartłomiej Konarski zaproponował by w każdej klasie znalazły się
dwa kosze na śmieci, jeden na papier drugi na inne odpady, a Dyrektor Krystyna
Jakubowska wyraziła na to zgodę i zaproponowała włączenie Samorządu Szkolnego do
akcji informującej o tym iż Szkoła od dawna segreguje śmieci i chce by Uczniowie brali w
tym czynny udział.
Akcja powinna ruszyć w drugim semestrze.
18) Powołanie zespołu roboczego w celu zmiany i unowocześnienia strony www szkoły
Na czele zespołu roboczego stanie Przewodniczący Rady Rodziców Bartłomiej Konarski.
Zespół powinien liczyć przynajmniej 5 osób, aby ich wybrać Rada Rodziców zamieści
stosowne ogłoszenie w streszczeniu rozsyłanym do Rodziców po każdym Zebraniu
Plenarnym Rady Rodziców.
19) Loteria z przywilejami dla uczniów
Głos zabrała Marta Miśkiewicz i poinformowała zebranych iż na wniosek Zebrania
Plenarnego Rady Rodziców z 5 listopada 2015 roku, przeprowadzono sondę na temat loterii
z przywilejami wśród Rodziców. podczas zbierania opinii pojawiło się kilka bardzo
krytycznych ocen dostępnych w loterii przywilejów, nie zgłoszono żadnych propozycji
poprawy lub zmiany istniejących losów  kuponów, pojawiło się również kilka głosów za
utrzymaniem dotychczasowej formy loterii.
w wyniku dyskusji Zebranie Plenarne postanowiło powołać Zespól Roboczy mający na celu
stworzenie losów z przywilejami etycznymi i atrakcyjnymi dla uczniów. W skład zespołu
wchodzą Krzysztof Jurowski i Bartłomiej Konarski.
(Uchwała Nr 31/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
20) Indywidualne zajęcia reedukacyjne
Przewodniczący Zebrania Bartłomiej Konarski poprosił o zabranie głosu Hannę Jaruszewską
Pedagog Terapeutę, która poinformowała zebranych, że zajęcia reedukacyjne odbywają się
w szkole w grupach, ponieważ objętych pomocą dzieci jest 100 a godzin którymi dysponuje
szkoła 25. Jednocześnie zaznaczyła, że wszystkie dzieci które potrzebują pomocy ja

uzyskują. Informacje o uczniach z problemami spływają w ciągu roku szkolnego od
Rodziców, Nauczycieli języka polskiego i Wychowawców. Listy na zajęcia nie są zamknięte.
Natomiast indywidualne zajęcia reedukacyjne są możliwie jedynie w przypadku gdy w Opinii
Poradni PP jest to wyrazie zaznaczone.
21) Sprawy różne
Głos zabrała Magdalena Maj Zastępca Dyrektora klas 46, która przedstawiła szczegóły
programu z powodzeniem realizowanego w Naszej Szkole "Wars i Sawa", który ma na celu
wspieranie uzdolnionych uczniów. Szkoła bierze udział w programie od września 2012 roku,
a w październiku otrzymała z rąk Wiceprezydenta m.st. Warszawy  Włodzimierza
Paszyńskiego i Dyrektora Biura Edukacji  Joanny Gospodarczyk  kolejny certyfikat szkoły
wspierającej uzdolnionych  "Wars i Sawa" . Koordynatorem działań rozwijających
zainteresowania uczniów jest Marta Gralewska Psycholog Szkolny.
22) Wyspecyfikowanie informacji do przekazania Rodzicom.
Ustalono, że Członek Prezydium Rady Rodziców Anna Szyszkiewicz napisze i
roześle do Przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców streszczenie z zebrania z
prośbą o dalsze przekazanie Rodzicom w poszczególnych klasach.
23) Zamknięcie Zebrania Plenarnego Rodziców.

…………………………………………………
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