
 
Protokół 

z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie 

w dniu 18 marca 2019 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 18/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). 
 

2. Sprawdzono listę obecności, która stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu        

i stwierdzono, że na Zebraniu Plenarnym jest obecnych 27 osób w tym: 

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

głosowania 

- 3 przedstawicieli klasy - bez prawa do głosowania, 

- 3 przedstawicieli Szkoły – bez prawa do głosowania. 
 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

Przedstawiony przez Przewodniczącą Zebrania porządek obrad został 

zaakceptowany jednogłośnie. 

(Uchwała Nr 19/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 15 listopada 2018 roku 

został zatwierdzony jednogłośnie i bez uwag.  

(Uchwała Nr 20/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). 

 

5. Informacja na temat realizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego. 

Wyniki kiermaszu przedstawiła skarbnik Rady Rodziców Anna Słoniewska. Licytacja 

bombek przyniosła zysk w wysokości 440zł, sprzedano kupony na łączną kwotę 

2734zł, stoiska klasowe zarobiły 8254,44zł. Po odliczeniu kosztów i zwrotów dla klas 

ostateczny wynik to 5433,06zł. 

 

6. Dyskusja na temat organizacji Pikniku Rodzinnego. 

Piknik odbędzie się 10 maja, w godzinach 16:00-19:00. Do zespołu roboczego na 

zebraniu zgłosili się: Monika Dąbrowska, Cezary Król, Anna Słoniewska, Maciej 

Czerwiński. Klasy proszone są o przygotowanie ciasta i potrawy do kawiarenki 

szkolnej. Formuła pikniku nie zmieni się – dostępne będą dmuchańce dla młodszych 

dzieci, natomiast dla starszych przewidziana jest gra terenowa organizowana przez 

harcerzy. 

 

7. Dyskusja na temat dofinansowań do zielonych szkół. 

W tym roku szkolnym Rada Rodziców nie finansuje zielonych szkół.  

(Uchwała Nr 21/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). 

 

8. Wybór fotografa do zdjęć klasowych.  

Rada Rodziców miała tylko jedną ofertę od fotografa. Na zebraniu padła propozycja 

poszukania większej ilości ofert i rodzice mieli na to czas do 25 marca. Niestety 

żadna oferta nie wpłynęła i stąd wybrano pierwotną ofertę: http://cyfrowykadr.pl 

 

9. Dyskusja na temat sprawdzianów semestralnych.  



 
Na zebraniach klasowych wychowawca powinien zapoznać rodziców z wynikami 

testów. Testy semestralne mają na celu ocenić pracę nauczyciela oraz sprawdzić 

myślenie i rozwój dziecka. W pierwszym semestrze nie było ocen ze sprawdzianów, 

w drugim semestrze takie oceny się pojawią i będą wpisane jako ocena cząstkowa 

za dany przedmiot. 

 

10. Dni Otwarte, spotkania z nauczycielami, zostały zorganizowane na wniosek 

rodziców i w następnym roku szkolnym takie dni też się odbędą. Zostaną wpisane do 

terminarza szkolnego z wyprzedzeniem. 

 

11. 15-17 kwietnia to termin egzaminów ósmoklasisty. W związku z zapewnieniem 

uczniom odpowiednich warunków do pisania 15-17.04 ustala się dniami opiekuńczo-

wychowawczymi. Wielka prośba do rodziców o nieposyłanie w te dni dzieci do 

szkoły, na świetlicę. Dajmy ósmoklasistom napisać egzamin w ciszy i spokoju. 

 

12. 8 kwietnia rozpoczyna się strajk nauczycieli i będzie trwał do odwołania. Pani 

Dyrektor na bieżąco będzie informować rodziców o aktualnej sytuacji w szkole. 

 

13. Zgodnie ze statutem szkoły (rozdział 11, paragraf 80, punkt 4) podczas świąt i 

uroczystości szkolnych oraz w każdy poniedziałek uczniów obowiązuje galowy strój 

szkolny. Strojem w naszej szkole będzie biała koszulka polo z wyhaftowanym logo, 

koszt koszulki to 40 zł. Pieniądze na koszulkę zbierają skarbnicy klasowi i przesyłają 

pieniądze za klasę na konto Rady Rodziców. Rok szkolny 2019/2020 to rok 

przejściowy. W tym roku nie ma jeszcze obowiązku noszenia koszulki polo, można 

przychodzić w tradycyjnym stroju galowym: biała koszula i granatowa spódnica bądź 

spodnie.  

 

14.  Zostanie utworzony szkolny budżet partycypacyjny. Organizacją zajmie się 

samorząd szkolny. Rada Rodziców pokryje 50% budżetu. 

(Uchwała Nr 22/RR/2018/2019 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). 



 
 

15.  Szkoła bierze udział w Akcji Żonkile. Termin: 19 kwietnia, godz: 10:00-13:00. 

Akcja polega na rozdawaniu papierowych kwiatów na ulicach Warszawy, a 

wolontariuszami mogą być uczniowie, którzy ukończyli 14 rok życia. Prośba o 

wsparcie ze strony rodziców. Zgłoszenia do pani Jolanty Majchrzyk. 

 

17. Przewodnicząca Zebrania Brygida Dzieniszewska-Hochbaum zamknęła 

Zebranie Plenarne Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana 

Starzyńskiego w Warszawie. 
 

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

          Przewodniczący Zebrania                                             Sekretarz 

 

 

 


