
 
Protokół 

z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie 

w dniu 15 listopada 2018 roku. 
 

1. Otwarcie Zebrania Plenarnego. 

Zebranie otworzyła Brygida Dzieniszewska-Hochbaum, który została jednogłośnie 

wybrana przewodniczącą Zebrania Plenarnego. Przewodnicząca Zebrania 

Plenarnego przypomniała 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 10/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, jest obecnych 25 osób w tym: 

- 19 przedstawicieli klas (liczonych zgodnie z reprezentacją) – z prawem do 

głosowania (czyli reprezentowanych jest 19 z 34 klas). Klasa 5A przedstawiła 

upoważnienie przewodniczącego do reprezentowania klasy przez Annę 

Kukułę. 

- 2 przedstawicieli klas - bez prawa do głosowania, 

- 4 przedstawicieli Szkoły – bez prawa do głosowania. 
 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

Przedstawiony przez Przewodniczącą Zebrania porządek obrad został 

zaakceptowany jednogłośnie. 

(Uchwała Nr 11/RR/2018/2019 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 19 września 2018 roku 

został zatwierdzony jednogłośnie i bez uwag.  

(Uchwała Nr 12/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). 

 

5. Przedstawienie i omówienie Planu Pracy Rady Rodziców na rok szkolny 

2018/2019. 

a) współpraca z Samorządem Uczniowskim, m.in pomoc Rady Rodziców przy 

organizacji imprez szkolnych, pomoc przy sprzedaży ciast na zebraniach z 

rodzicami, pomoc przy organizacji Dnia Nauczyciela 

b) kontynuacja organizacji dorocznych imprez szkolnych 

c) kontynuacja działalności funduszu SOS 

d) aktywizacja trójek klasowych w celu polepszenia współpracy w ramach Rady 

Rodziców 

e) transparentność finansów 

f) dbanie o dobre relacje pomiędzy rodzicami a gronem pedagogicznym 

g) organizacja imprez z przeznaczeniem na konkretny cel 

h) współpraca z dzielnicą w zakresie realizacji projektów dla szkoły, m.in. hali 

łukowej, ekranów dźwiękochłonnych, remontu szatni i łazienek szkolnych 

i) regularne spotkania w ramach zebrań Rady Rodziców 

 

Plan Pracy Rady Rodziców został zatwierdzony jednogłośnie. 

(Uchwała Nr 13/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). 

 

6. Przedstawienie i omówienie Planu Finansowego na rok szkolny 2018/2109. 

Plan Finansowy został zatwierdzony jednogłośnie.  
 
(Uchwała Nr 14/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). 



 
 W momencie procedowania niniejszego punktu do zebrania dołączył 1 

przedstawiciel klasy i liczba obecnych na zebraniu wynosi 26 osób. 

 

7. Prośba Dyrektor Krystyny Jakubowskiej o pomoc w partycypowaniu kosztów 

obsługi xero w szkole. Codziennie nauczyciele drukują około 2000 stron, papier oraz 

tonery bardzo szybko się kończą, a ponadto bęben w kserokopiarce był już 

wymieniany dwukrotnie. W związku z powyższym na zebraniu zostało ustalone iż: 

- każda klasa z klas 4-8 dostarcza semestralnie 2 pudła z ryzami papieru xero, tj. 10 

sztuk opakowań 

- każda klasa z klas 0-3 dostarcza semestralnie 1 pudło z ryzami papieru, tj. 5 sztuk 

opakowań 

(Uchwała Nr 15/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). 

 

8. Omówienie realizacji Dnia Ziemniaka przez przewodniczącą Rady Rodziców. 

- Dzień Ziemniaka przyniósł w tym roku mniejszy zysk niż w roku poprzednim 

(1530,33zł), głównie przez wyższy koszt wypożyczenia dmuchańców.  

- Wystosowano prośbę do rodziców o angażowanie się w pomoc przy organizacji 

kiermaszów szkolnych. 

- Pojawił się pomysł zaangażowania do pomocy harcerek np. przy grach terenowych 

organizowanych na szkolnych kiermaszach (Piknik Wiosenny, Dzień Ziemniaka).  

 

W momencie procedowania niniejszego punktu z zebrania wyszedł 1 przedstawiciel 

klasy z prawem do głosowania i 1 przedstawiciel klasy bez prawa do głosowania. Na 

zebraniu są obecne 24 osoby. 

 

9. Wybór zespołu roboczego  ds. zmiany Regulaminu Rady Rodziców. 

Wybrano zespół w składzie: Maciej Czerwiński, Artur Ciszewski, Katarzyna 

Milewska, Brygida Dzieniszewska-Hochbaum, Anna Słoniewska, Monika Klinowska. 

Następnego dnia po zebraniu chęć udziału w pracach zespołu zgłosiła mailowo 

Elżbieta Ślusarz i zostaje dopisana do zespołu roboczego.  



 
 

10. Rada Rodziców jednogłośnie zadecydowała o przeznaczeniu środków 

finansowych na organizację Imprezy Andrzejkowej dla klas 4-8. 

(Uchwała Nr 16/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). 

 

11. Omówienie założeń Kiermaszu Bożonarodzeniowego i wybranie zespołu 

roboczego. 

W tym roku osobami zaangażowanymi w organizację kiermaszu ze strony szkoły są 

wszyscy wychowawcy klas 4, we współpracy z wychowawcami klas 0-8 oraz przy 

wsparciu osób pracujących w szkolnej świetlicy. Kiermasz odbędzie się 14 grudnia, 

w którym to dniu każda klasa przygotuje swoje stanowisko, a osoby oddelegowane z 

klasy zajmą się sprzedażą tego, co przygotowała dana klasa. Uczniowie klas 4a, 4e, 

4g (być może pozostałych klas czwartych również) przygotowują opowiadania i 

samodzielnie tworzą do nich ilustracje. Zebrane w ten sposób prace zostaną wydane 

i przeznaczone do sprzedaży podczas kiermaszu. 

Na kiermaszu będą zbierane zabawki na rzecz świetlicy Oddziału Immunologii i 

Neurologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Zabawki muszą być nowe i nie mogą to być 

maskotki. Zbieramy więc nowe puzzle, gry planszowe, książki, auta, plastikowe lalki.  

 

Do zespołu roboczego zgłosili się: Monika Dąbrowska (koordynator), Małgorzata 

Grzelak, Cezary Król, Ignacy Składowski, Monika Klinowska, Paulina Latek-

Przybylska.	 
 

12. Wybór zespołu ds. paczek świątecznych. 

W zespole znaleźli się: Monika Dąbrowska, Brygida Dzieniszewska-Hochbaum, 

Anna Słoniewska, Elżbieta Pieprzowska, Katarzyna Gadzińska-Jeż.  

Następnego dnia po zebraniu chęć udziału w pracach zespołu zgłosiła mailowo 

Aneta Leśniewska i zostaje dopisana do zespołu roboczego.  

 

 



 
13. Wybór fotografa został przesunięty na następnie Zebranie Plenarne. 

 

14. Ubiegłoroczna klasa 0 zajęła 1. miejsce w konkursie Rowerowy Maj i do tej pory 

nie została im wręczona nagroda. Padło pytanie od  przedstawicieli klas 1, co z 

nagrodą, którą miała być wycieczka dla całej klasy. Pani Jolanta Majchrzak, 

kierownik świetlicy obecna na zebraniu, odezwie się do koordynatorów akcji 

Rowerowy Maj i przekaże informacje trójkom klasowym klas 1. 

 

15. Na pytanie o możliwość wydzielenia sali na harcówkę odpowiedziała Dyrektor 

Magdalena Maj. W chwili obecnej szkole brakuje miejsc na oddzielną harcówkę, 

harcerze mają w szkole schowek na przechowywanie np. namiotów. W poprzednim 

roku szkolnym harcerze korzystali z sali 28 na swoje spotkania. 

 

16. Prośba o umieszczenie na stronie szkoły statutu fundacji Stefanka. 

 

17. Na temat kryteriów rekrutacji, zatrudniania nauczycieli i doboru wychowawców 

do obecnych klas 4, pytania zadanego mailowo przez przedstawiciela klasy 4g,  

zabrała głos Dyrektor Krystyna Jakubowska.  W trakcie tej wypowiedzi został 

zgłoszony wniosek, by odpowiedzi na pytania klasy 4g zostały udzielone 

zainteresowanej stronie, a nie na forum Zebrania Plenarnego. Wniosek został 

poddany głosowaniu: 1 głos był przeciw, 1 głos wstrzymujący się, 17 osób wniosek 

poparło. 

(Uchwała Nr 17/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). 
 

18. Przewodnicząca Zebrania Brygida Dzieniszewska-Hochbaum zamknęła 

Zebranie Plenarne Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana 

Starzyńskiego w Warszawie. 
 

…………………………………………………           ……………………………………………… 

          Przewodniczący Zebrania                                             Sekretarz 



 
 

 

 


