Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 26 lutego 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 32/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 25 osób w tym:
 21 przedstawicieli klas (liczonych zgodnie z reprezentacją) – z prawem do
głosowania, (czyli reprezentowanych jest 19 z 30 klas)
 4 przedstawicieli Szkoły – bez prawa do głosowania: Magdalena Maj, Ewa
Zwierzchowska, Agnieszka Trepkowska, Magdalena Lewandowska
7) Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawiony przez Przewodniczącego Zebrania porządek obrad, został
zaakceptowany jednogłośnie.
(Uchwała Nr 33/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 15 listopada 2015 roku
został zatwierdzony jednogłośnie i bez uwag.
(Uchwała Nr 34/RR/2015/2016 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
9) Kiermasz Wielkanocny  wyłonienie Zespołu Roboczego, ustalenie terminu, koncepcji i
budżetu.
Głos zabrały Panie Agnieszka Trepkowska i Magdalena Lewandowska które zajmują się
organizacją Kiermaszu Wielkanocnego z ramienia Rady Pedagogicznej. Panie przedstawiły
szczegółową koncepcję i budżet które zostały jednogłośnie zaakceptowane przez Zebranie
Plenarne Rady Rodziców. Kiermasz odbędzie się 18 marca, a jego tematem przewodnim
będzie sztuka ludowa i wielkanocne zwyczaje ludowe. Klasy pierwsze przygotują ludowy
program artystyczny który otworzy Kiermasz, następnie Cezary Król poprowadzi aukcję
kubków malowanych przez Nauczycieli.
Rada Rodziców poprowadzi Kawiarenkę w szkolnej stołówce. W salach lekcyjnych na
parterze odbędą się bezpłatne warsztaty ze sztuki ludowej prowadzone przez Nauczycieli.
Stoiska klasowe powstaną w sali gimnastycznej i na korytarzu na parterze. Wszystkie klasy
biorące udział będą miały prawo do zwrotu w wysokości 25% kwoty zebranej podczas
kiermaszu przez daną klasę. Klasa, która zbierze największą kwotę uzyska prawo do zwrotu
w wysokości 50% kwoty zebranej podczas kiermaszu przez daną klasę.

10) Zmiana statutu Szkoły w sprawie korzystania z urządzeń elektronicznych
Rada Pedagogiczna postanowiła przychylić się do prośby Zebrania Plenarnego Rady
Rodziców i wprowadzić zmianę w brzmieniu statutu szkoły w sprawie korzystania z urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły.

Rozdział XI, § 65, punkt 4 podpunkt 16 będzie brzmiał
“ wyłączać telefon komórkowy w szatni przed zajęciami edukacyjnymi i nie włączać go aż do
zakończenia wszelkich zajęć na terenie szkoły (za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji, kiedy
na włączenie telefonu poza szatnią zgodzi się nauczyciel) “
W przypadku niezastosowania się do wprowadzonego zarządzenia stosowane będą już
istniejące Szkole formy upomnień i kar.

11) Informacja od Dyrekcji Szkoły w sprawie możliwości powtórzenia klasy uczniów klas 1 i 2
na wniosek rodzica.
Dzieci urodzone w roku 2009 uczęszczające do klasy pierwszej i dzieci z pierwszej połowy
roku 2008 uczęszczające do klasy drugiej mogą powtórzyć klasę na wniosek Rodzica.
Wniosek składamy do 31 marca 2016 w Sekretariacie szkoły.
W związku z niejednoznacznymi przepisami Dyrekcja Szkoły zmuszona jest skonsultować w
sprawie powtarzania klasy przez dzieci z drugiej polowy 2008 roku z prawnikiem.

12) Informacja od Dyrekcji Szkoły w sprawie organizacji zajęć podczas trwania rekolekcji.
Dyrekcja poinformowała Zebranie Plenarne Rady Rodziców iż proponuje utrzymać
dotychczasowe rozwiązanie tj organizację zajęć opiekuńczo wychowawczych dla wszystkich
uczniów. O formie zdecyduje nauczyciel pod opieką którego zostaje uczeń. Dyrekcja szkoły
nie ma wpływu na termin i godziny w których odbywają się Rekolekcje.
Salę opuściła 1 osoba, od tej chwili w zebraniu bierze udział 20 osób.
13) Program zakładający wprowadzenie nieobowiązkowych prac domowych.
Przewodniczący Zebrania Plenarnego Bartłomiej Konarski przedstawił Program opisujący
wprowadzenie nieobowiązkowych prac domowych. Zebranie Plenarne Rady Rodziców
postanowiło skonsultować ten pomysł z Rodzicami na najbliższych zebraniach klasowych i
przedstawić wynik konsultacji na kolejnym Zebraniu Plenarnym RR.
Artykuł opisujący projekt stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu.
salę opuściły 2 osoby, od tej chwili w zebraniu bierze udział 18 osób
14) Bal Karnawałowy  sprawozdanie przedstawiciela Zespołu Roboczego.
Głos zabrała Marta Miśkiewicz, poinformowała Zebranie Plenarne, że mimo kilku skarg
zgłoszonych przez obecnych na Balu Rodziców, dotyczących zbyt głośniej muzyki i jakości
nagłośnienia, można tegoroczny Bal Karnawałowy uznać za kolejna udana imprezę
zorganizowana przez Radę Rodziców.
Koszt organizacji Balu Karnawałowego to 2 998,51PLN
Z uwagi na powtarzające się skargi Rodziców co do jakości nagłośnienia i zwiększającą się
z roku na rok liczbę uczniów należy poszukać innej formy zabawy karnawałowej dla klas 13
w przyszłym roku szkolnym.
15) Wystąpienie przedstawiciela Zespołu Rozpatrującego Wnioski o dofinansowania
Zielonych Szkół

Sprawozdanie przedstawił Lech Czechowski, poinformował zebranych iż wszystkie wnioski
zostały rozpatrzone pozytywnie, wysokość dofinansowań wahała się od 100,00 do 370,00
PLN , łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie Zielonych szkół to 2 500,00PLN
15) Informacja od Pani Grażyny Małkowskiej Zaczkowskiej Pedagoga Szkolnego w sprawie
ankiety przeprowadzonej wśród uczniów.
Przewodniczący Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Bartłomiej Konarski odczytał
wiadomość od Pani Pedagog opisującą wyniki ankiety. Zebranie Plenarne uznało
przeprowadzona ankietę za bardzo potrzebną i postanowiło omówić jej wyniki z Rodzicami
na zebraniach klasowych.
Wiadomość przesłana przez Panią Pedagog stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.
17) Samorząd Uczniowski  informacja o prośbach przedstawionych przez Uczniów.
Samorząd uczniowski poprosił Grono Pedagogiczne i Rade Rodziców o pomoc przy
stworzeniu Gazetki Szkolnej, prośba dotyczyła zakupu potrzebnych materiałów. Uczniowie
postulują o większe zaufanie ze strony dorosłych, o wyznaczenie Nauczycieli dyżurujących
na boisku szkolnym podczas przerw przy sprzyjającej pogodzie i o możliwość korzystania z
sali gimnastycznej podczas przerw. Uczniowie poprosili o urozmaicenie posiłków w szkolnej
stołówce i zasygnalizowali przypadki Nauczycieli krzyczących na lekcjach.
18) System wspomagający odbiór dzieci ze szkoły  informacja o kosztach.
Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców poinformował Zebranie Plenarne o tym iż w
hallu głównym oraz w klasach na parterze za fundusze z 1% z roku 2014 4 800,00PLN oraz
dofinansowaniu z budżetu szkoły 1 500,00PLN zamontowano telefony służące do odbioru
dzieci z klas pierwszych na parterze oraz ze świetlicy. System ten zostanie rozbudowany o
kolejne aparaty telefoniczne, które umożliwią odbiór dzieci np. z boiska szkolnego.
19) Przewóz przyszłorocznych klas drugich na basen.
Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców Bartłomiej Konarski poinformował o
konieczności podjęcia działań w celu zawiązania porozumienia bądź podpisania umowy z
wybranym przewoźnikiem.
Poprosił o omówienie tej kwestii z Rodzicami na zebraniach klasowych i wyłonieniu
przedstawicieli klas z których powstanie Zespół Roboczy odpowiedzialny za organizację
przewozu uczniów klas drugich na basen w przyszłym roku szkolnym.
20) Stworzenie dodatkowego wejścia na teren szkoły od strony wejścia do szkolnej szatni.
Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców Bartłomiej Konarski zapytał o opinie w sprawie
stworzenia dodatkowego wejścia na teren szkoły od strony szatni. Zebranie Plenarne Rady
Rodziców jednogłośnie odrzuciło projekt, podkreślając iż dodatkowe wejście powstałoby zbyt
blisko ulicy.
salę opuściła 1 osoba, od tej chwili w zebraniu bierze udział 18 osób

21) Projekt wprowadzenia zakazu postoju wzdłuż szkoły zakładający ustawienie znaku B35.
Zebranie Plenarne Rady Rodziców na wniosek Przewodniczącego Prezydium Rady
Rodziców Bartłomieja Konarskiego wybrało Zespół Roboczy który sporządzi projekt i zbierze

potrzebną dokumentację oraz złoży wniosek / prośbę o ustawienie przy szkole znaku B35
zakazującego postoju w godzinach 716 wzdłuż szkoły w dni powszednie. W skład zespołu
wejdą: Cezary Król, Daina Szyszko i Bartłomiej Konarski.
22) Przygotowanie materiałów informacyjnych dla kandydatów do klas pierwszych,
powołanie zespołu roboczego.
Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców Bartłomiej Konarski zaproponował by przy
współpracy z Fundacją STEFANKA, powstała ulotka dla kandydatów do klas pierwszych.
Umieszczone zostaną w niej najważniejsze informacje o Szkole, o Radzie Rodziców i jej
działalności oraz o zajęciach prowadzonych przez STEFANKĘ. Zebranie Plenarne Rady
Rodziców wyraziło pełne poparcie dla tego projektu, powołano Zespół roboczy w skład
którego wejdzie Ilona Spałek Adach.
23) Informacja o rozpoczęciu wprowadzania segregacji odpadów.
W salach lekcyjnych, dzięki funduszom przekazanym przez Panią Dyrektor stanęły
dodatkowe pojemniki do segregacji odpadków. Samorząd Uczniowski przeprowadzi akcję
informacyjną o tym że w szkole rusza segregacja śmieci.

21) Sprawy różne.
a) Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców Bartłomiej Konarski poinformował
Zebranie Plenarne Rady Rodziców iż wszyscy Członkowie Prezydium Rady
Rodziców pracujący społecznie na rzecz szkoły i nie odnoszą z tego tytułu żadnych
korzyści materialnych a zarzuty tego typu są absurdalne i niedorzeczne. Finanse
Rady Rodziców są transparentne, a informacje o ich stanie są umieszczane na
stronie www szkoły.
b) Telewizory umieszczone w szatni i w hallu głównym szkoły nie są własnością Rady
Rodziców.
c) Lech Czechowski poinformował Zebranie Plenarne Rady Rodziców iż w
porozumieniu z Panią Pedagog Grażyna Małkowską Zaczkowską rozpoczął
negocjację z firmą Lekaro mające na celu organizacje Wielkiej Zbiórki Surowców
Wtórnych. Akcja zakłada zbiórkę elektro śmieci, puszek i makulatury, a surowce
zebrane przez uczniów zostaną zważone i zakupione przez firmę Lakaro. Każda z
klas zbiera surowce we własnym zakresie i na własny rachunek. Pieniądze zebrane
przez poszczególne klasy powinny zostać wykorzystane na dofinansowanie
wycieczek i Zielonych Szkół. Akcja zostanie przeprowadzona w jeden z kwietniowych
weekendów.

23) Wyspecyfikowanie spraw ważnych do przekazania Rodzicom na najbliższych
zebraniach.
Ustalono, że Sekretarz Prezydium Rady Rodziców Marta Miśkiewicz napisze i
roześle do Przedstawicieli Oddziałowych Rad Rodziców streszczenie z zebrania z
prośbą o dalsze przekazanie Rodzicom w poszczególnych klasach.
24) 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

