
 

 

Protokół 

z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie 

w dniu 17 grudnia 2019 roku. 
 

 

1. Otwarcie Zebrania Plenarnego. 

Zebranie otworzyła Brygida Dzieniszewska-Hochbaum, która 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 Anna Rybak. 

(Uchwała Nr 12/RR/2019/2020 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). 
 

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

i stwierdzono, że na Zebraniu Plenarnym jest obecnych 17 osób w tym: 

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

głosowania (czyli reprezentowanych jest 17 z 30 klas). Nieobecni: klasa 1a, 

2c, 3b, 4c, 5c, 6b, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 8b. 

- 1 przedstawiciel klas - bez prawa do głosowania, 

- 1 przedstawiciel Szkoły – bez prawa do głosowania. 
 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

Przedstawiony przez Przewodniczącego Zebrania porządek obrad został 

zaakceptowany jednogłośnie. 

(Uchwała Nr 13/RR/2019/2020 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 26 września 

2019 roku został zatwierdzony przez 16 osób, 1 osoba się wstrzymała.  

(Uchwała Nr 14/RR/2019/2020 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). 
 

5. Przedstawienie i zatwierdzenie Planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 

2019/2020 został przyjęty jednogłośnie – 17 osób.  

(Uchwała Nr 15/RR/2019/2020 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). 

 

6. Przedstawienie, szczegółowe omówienie i przyjęcie Planu Finansowego na rok 

szkolny 2019/2020 został przyjęty jednogłośnie – 18 osób. W momencie 

procedowanie tego punktu przyszła jedna osoba (dołączył reprezentant klasy 5e). 

(Uchwała Nr 16/RR/2019/2020 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). 

 

7. Przedstawiono przebieg oraz realizację z Dnia Ziemniaka, wykazanie zysku  

na poziomie 3.019,19 zł dla Rady Rodziców. 

 

8. Przewodnicząca poddała dyskusji organizację Kiermaszu Bożonarodzeniowego. 

Żaden z przedstawicieli zebranych klas nie wyszedł z pomysłem na alternatywę dla 

Kiermaszu.  

 

9. Przewodnicząca poddała do dyskusji sprawy różne, które przedstawiali 

przedstawicie zebranych klas. 

 

10. Przedstawiciele klas poddali wątpliwości ustaloną kwotę 20 zł na zbiórkę 

semestralną na papier ksero, podczas zebrania z dnia 26 września 2019 (Uchwała 

Nr 5/RR/2019/2020). Równocześnie poddano dyskusji dane odnośnie zużycia 



 

 

papieru ksero. Dyrekcja szkoły zobowiązała się przekazać dane odnośnie zużycia 

papieru ksero z podziałem na klasy.  

 

11. Poruszono temat braku informacji na co pożytkowane są składki zbierane na 

Świetlicę oraz Radę Rodziców. Szczególnym zainteresowaniem, na co 

przeznaczone są środki wykazały się klasy 0-1, gdyż jako osoby wstępujące w progi 

szkoły nie posiadają takiej wiedzy. Rada Rodziców zobowiązała się rozesłać 

informację o celach, na które przeznaczane są zebrane kwoty. Mniej szczegółowe 

rozliczenie widnieje na stronie szkoły w zakładce finanse Rady Rodziców - 

Rozliczenie finansów Rady Rodziców 2018/2019.    

 

12. Pan Marcin Wcisło zaproponował łączenie zajęć WF, stworzenie grup 

międzyoddziałowych. Propozycja dotyczy klas starszych. W chwili obecnej  

z powodzeniem funkcjonuje w klasach 8. Rozdzielenie zajęć WF chłopców  

i dziewczynek oraz połączenie uczniów w większe grupy rówieśnicze ułatwia 

rozgrywki oraz pomaga przygotowywać się do zawodów międzyszkolnych. W tym 

roku jest już za późno na tego typu roszady, ale w przyszłym nauczyciele będą mieli 

na uwadze takie rozwiązanie.      

 

13. Poddano dyskusji tabelę obowiązków oraz przywilejów dla uczniów, rodzice 

zaniepokojeni są używaniem telefonów na długich przerwach. Uskarżają się,  

iż dzieci zamiast spożywać posiłek, rozmawiać z kolegami, spędzają czas na grach. 

Dyrekcja szkoły podkreśliła, iż pomysł używania telefonu tylko na jednej przerwie 

wyszedł od samych uczniów i został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną oraz 

Radę Rodziców podczas pierwszego zebrania plenarnego, kiedy został przyjęty plan 

profilaktyczno–wychowawczy szkoły. Tabela obowiązków i przywilejów była 

dokładnie omówiona przez Dyrekcję szkoły podczas pierwszego zebrania RR  

i uchwalona przez RR. Ogromny niepokój wzbudził również punkt  

o nieusprawiedliwionej nieobecności, jeśli uczeń spóźni się powyżej 15 minut.    

 



 

 

14. Rodzice zostali poinformowani, iż zostanie rozesłana tabela z rozmiarami białych 

koszulek polo oraz codziennych t-shirtów. Białe koszulki polo zgodnie ze statutem 

uczniowie mają nosić w galowe poniedziałki oraz święta, natomiast kolorowe t-shirty 

według uznania i chęci. Okres przejściowy kończy się w czerwcu.  

 

15. Pan Marek Pyra poprosił Radę Rodziców o dofinansowanie Olimpiady 

Międzyszkolnej dla klas zero w wysokości 600 zł, które zostaną przeznaczone na 

zakup nagród dla dzieci. W momencie procedowania tego punktu zebranie opuściła 

1 osoba. Propozycja została przyjęta jednogłośnie liczbą osób 17. (Uchwała  

Nr 17/RR/2019/2020 stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu). 

 

9.  Przewodnicząca Zebrania Brygida Dzieniszewska-Hochbaum zamknęła Zebranie 

Plenarne Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego  

w Warszawie. 
 

 

 

 

 

 

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

          Przewodniczący Zebrania                                             Sekretarz 

 

 

 


