Protokół
z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
w dniu 19 września 2018 roku.
1. Otwarcie Zebrania Plenarnego.
Zebranie

otworzył

Maciej

Czerwiński,

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.
Sekretarzem Zebrania Plenarnego została wybrana Katarzyna Milewska.
(Uchwała Nr 1/RR/2018/2019 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, są obecne 33 osoby w tym:
-

22 przedstawicieli klas (liczonych zgodnie z reprezentacją) – z prawem do
głosowania (czyli reprezentowanych jest 22 z 34 klas). Klasa 7A przedstawiła
upoważnienie przewodniczącego do reprezentowania klasy przez Urszulę
Rudynek-Ciechomską.

-

1 przedstawicieli klas - bez prawa do głosowania,

-

3 przedstawicieli Szkoły – bez prawa do głosowania.

3. Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawiony

przez

Przewodniczącego

Zebrania

porządek

obrad

zaakceptowany jednogłośnie.
(Uchwała Nr 2/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).

został

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 26 kwietnia 2018 roku
został zatwierdzony jednogłośnie i bez uwag.
(Uchwała Nr 3/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
5. Informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu Szkoły
oraz przedstawienie koncepcji pracy na rok szkolny 2018/2019.
6. Przedstawienie i przyjęcie Programu wychowawczego Szkoły oraz programu
profilaktyki.
Program wychowawczy Szkoły oraz program profilaktyczny został przyjęty 20
głosami, 2 osoby się wstrzymały.
(Uchwała Nr 4/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
7. Omówienie koncepcji Dnia Ziemniaka przez przewodniczącą zespołu roboczego
Monikę Dąbrowską .
Dzień Ziemniaka odbędzie się 28 września 2018 w godzinach 16:00-19:30. Hasło
przewodnie brzmi „Polska to My”.
•

Kawiarenka - prośba o przygotowanie dwóch ciast i jednej potrawy lub sałatki
(wskazanie

składu

potraw

ze

szczególnym

uwzględnieniem

potraw

alergizujących i wegetariańskich).
•

W części sportowej odbędzie się sztafeta 100 okrążeń na stulecie
Niepodległości Polski, turniej piłki nożnej z podziałem na kategorie wiekowe,
mecz piłki nożnej Drużyna SP143 kontra Urząd Dzielnicy Pragi Południe,
pokaz akrobatyczny, plenerowy turniej szachowy oraz pokaz młodych
cheerleaderek.

•

W części artystycznej dzieci będą wykonywać prace plastyczne – autoportret
w ramach projektu „Polska to My”, zostanie utworzona żywa mapa z

uczestników pikniku ubranych na biało i czerwono, występ taneczny klasy 4f
oraz występy wokalne uczniów naszej szkoły.
•

Na 28 września przypada Narodowy Dzień Tabliczki Mnożenia – pani
Orzechowska przeprowadzi konkurs matematyczny dla dzieci.

•

Zaplanowano również loterię fantową – prośba do rodziców o przynoszenie
fantów na loterię.

•

Losy z loterii przywilejów z zeszłorocznego Pikniku Wiosennego są ważne do
grudnia 2018 roku.

•

Atrakcje finansowane przez Radę Rodziców będą podobne jak w poprzednich
latach, tj. m.in. dmuchańce, zjeżdżalnia, basen z kulkami, wata cukrowa.

•

Rada Rodziców będzie zbierała podpisy pod petycją o postawienie ekranów
od strony Trasy Łazienkowskiej.

.8. Uchwalenie sugerowanej wysokości składki na Świetlicę w roku szkolnym

2018/2019.
Rada

Rodziców

utrzymała

wysokość

sugerowanej

dobrowolnej

składki

w

dotychczasowej wysokości 100 zł od rodziny
(Uchwała Nr 5/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
9. Uchwalenie sugerowanej wysokości składki na Fundusz Rady Rodziców w roku

szkolnym 2018/2019.
Rada

Rodziców

utrzymała

wysokość

sugerowanej

dobrowolnej

składki

w

dotychczasowej wysokości 100 zł od rodziny
(Uchwała Nr 6/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
10.

Sprawozdanie

Prezydium

Rady

Rodziców

z

działalności

w

okresie

sprawozdawczym.
Przewodniczący

Prezydium

Rady

Rodziców

Maciej

Czerwiński

przedstawił

sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018.
Poinformował zebranych o zakresie, w jakim zostały zrealizowane cele przyjęte

na początku

roku

szkolnego.

Skarbnik

Rady

Rodziców

Anna

Słoniewska

przedstawiła rozliczenie finansowe za rok 2018/2019.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Prezydium
Rady Rodziców.
Przewodniczący Rady Rodziców Maciej Czerwiński przeczytał oświadczenie
przygotowane przez Beatę Jaskot-Wyrzykowską z Komisji Rewizyjnej i przedstawił
wniosek o udzielenie absolutorium Prezydium Rady Rodziców.
Rada Rodziców przyjęła uchwałę udzielającą absolutorium Prezydium Rady
Rodziców.
(Uchwała Nr 7/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu).
12. Sprawy różne.
•

Pytanie o funkcjonowanie SKS-u w naszej szkole.

•

Prośba o przedstawienie szczegółów dotyczących ubezpieczenia szkolnego
na rok 2018/2019 – polisa zostanie umieszczona na stronie szkoły.

•

Prośba od pani Orzechowskiej o zakup poduszek jeżyków do klas.

•

Pytania o przedmiotowy system oceniania na lekcjach techniki.

•

Pytania dotyczące braku etyki w e-dzienniku – grupy etyki są grupami
międzyoddziałowymi i z powodów technicznych nie jest możliwe wpisanie ich
w planie poszczególnych klas. Sytuacja wygląda inaczej, gdy wszyscy w
klasie uczestniczą w zajęciach etyki – wtedy zajęcia są wpisane w planie.

•

Dyskusja jak pomóc klasom 7-8 w przeładowanym programie.

•

Problem ze zdublowanymi kluczykami do szafek szkolnych. Jeśli dziecko
otrzymało przez pomyłkę kluczyk do szafki innego dziecka, zgłasza się do
sekretariatu z prośbą o zamianę szafki.

•

Powróciło pytanie o używanie telefonów komórkowych. Dzieci mogą używać
telefonów tylko za przyzwoleniem nauczyciela. Na przerwach nie wolno
korzystać z telefonów i nauczyciele dyżurujący zwracają na to uwagę.

•

Powróciła również dyskusja dotycząca obiadów szkolnych. Pytanie, sugestie,
uwagi prosimy kierować do Cezarego Króla, e-mail: czarek42968@gmail.com

13. Doszedł przedstawiciel klasy 8B oraz nastąpiła zmiana reprezentanta klasy 5A.
W momencie procedowania niniejszego punktu liczba reprezentowanych klas wynosi
23.
14.

Omówienie

zasad

wyborczych,

weryfikacja

listy

obecności

i

stwierdzenie

prawomocności zebrania przez Przewodniczącego Zebrania Plenarnego Rady Rodziców.
Przewodniczący Zebrania Plenarnego Rady Rodziców przypomniał i omówił zasady
wyborcze wynikające z Regulaminu Rady Rodziców.
15. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Wyborczej oraz wybór Komisji Wyborczej.
Do Komisji Wyborczej zgłoszono następujące osoby:
-

Artur Ciszewski z klasy 4g

-

Ignacy Skłodowski z klasy 5d

Następnie Rada Rodziców zaaprobowała Komisję Wyborczą.
16. Zgłaszanie kandydatów do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.
Zgłoszono następujących kandydatów do Prezydium Rady Rodziców:
-

Brygida Dzieniszewska Hochbaum

-

Monika Klinowska

-

Cezary Król

-

Monika Dąbrowska

-

Katarzyna Milewska

-

Jakub Ostaszewski

-

Anna Słoniewska

-

Małgorzata Grzelak

-

Marta Kosmala-Kozłowska

oraz Komisji Rewizyjnej:
-

Maciej Czerwiński

-

Jakub Bielecki

-

Beata Jaskot-Wyrzykowska

Komisja

Wyborcza

kolejno

pytała

kandydatów,

czy

wyrażają

zgodę

na kandydowanie. Wszyscy kandydaci kolejno potwierdzili chęć kandydowania,
przedstawili się i powiedzieli o sobie kilka słów.
Następnie Komisja Wyborcza przypomniała, że zgodnie z Regulaminem Rady
Rodziców głosowanie odbywa się na każdego kandydata osobno.
17. Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Prezydium Rady Rodziców.
a. Brygida Dzieniszewska Hochbaum 21 głosów za
b. Monika Klinowska 21 głosów za
c. Cezary Król 21 głosów za
d. Monika Dąbrowska 19 głosów za
e. Katarzyna Milewska 20 głosów za
f. Jakub Ostaszewski 21 głosów za
g. Anna Słoniewska 20 głosów za
h. Małgorzata Grzelak 6 głosów za
i. Marta Kosmala-Kozłowska 3 głosy za
Rada

Rodziców

w

głosowaniach

wybrała

w następującym składzie:
a. Brygida Dzieniszewska Hochbaum
b. Monika Klinowska
c. Cezary Król
d. Monika Dąbrowska

Prezydium

Rady

Rodziców

e. Katarzyna Milewska
f. Jakub Ostaszewski
g. Anna Słoniewska

(Uchwały

Nr:

8a/RR/2018/2019,

8b/RR/2018/2019,

8c/RR/2018/2019,

8d/RR/2018/2019, 8e/RR/2018/2019, 8f/RR/2018/2019, 8g/RR/2018/2019 stanowią
Załączniki do niniejszego Protokołu).
18. Po zweryfikowaniu listy kandydatów Komisja Wyborcza podała, że do Komisji
Rewizyjnej zgłoszono następujące osoby:
a. Maciej Czerwiński
b. Jakub Bielecki
c. Beata Jaskot-Wyrzykowska
Głosowanie na poszczególnych kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
Rada Rodziców w głosowaniach wybrała Komisję Rewizyjną Rady Rodziców
w następującym składzie:
a. Maciej Czerwiński 20 głosów za
b. Jakub Bielecki 20 głosów za
c. Beata Jaskot-Wyrzykowska 21 głosów za
(Uchwały Nr 9a/RR/2018/2019, 9b/RR/2018/2019, 9c/RR/2018/2019 stanowią
Załączniki do niniejszego Protokołu).
19. Podział funkcji w ramach Prezydium Rady Rodziców zgodnie z §14 ust. 6
Regulaminu Rady Rodziców.
Prezydium Rady Rodziców w trakcie przewidzianych regulaminem wyborów
zdecydowało o następującym podziale funkcji:

a. Brygida Dzieniszewska-Hochbaum – przewodnicząca RR
b. Cezary Król– zastępca przewodniczącej RR
c. Monika Klinowska – zastępca przewodniczącej RR
d. Katarzyna Milewska – sekretarz RR
e. Anna Słoniewska - skarbnik RR
f. Monika Dąbrowska- członek prezydium RR
g. Jakub Ostaszewski – zastępca sekretarza RR
(Uchwała Nr 1/PRR/2018/2019 stanowi załącznik do niniejszego Protokołu).
20. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgodnie z §14 ust. 6 Regulaminu
Rady Rodziców.
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w trakcie przewidzianych regulaminem wyborów
zdecydowała o wyborze Macieja Czerwińskiego na stanowisko Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej
(Uchwała Nr 1/KRRR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu)
21. Ukonstytuowanie się Prezydium Rady Rodziców zgodnie z §14 ust.7
Regulaminu Rady Rodziców.
Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców potwierdził, że zgodnie z §14 ust.7
Regulaminu Rady Rodziców Prezydium Rady Rodziców ukonstytuowało się.
22. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej zgodnie z §14 ust.9 Regulaminu Rady
Rodziców. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców potwierdził, że
zgodnie z §14 ust. 9 Regulaminu Rady Rodziców Komisja Rewizyjna Rady
Rodziców ukonstytuowała się.
23. Przewodniczący Zebrania Maciej Czerwiński zamknął Zebranie Plenarne Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.

…………………………………………………

Przewodniczący Zebrania

………………………………………………

Sekretarz

