
Warszawa, 6 grudnia 2021r. 

 

 

Protokół z zebrania online Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 im. 
Stefana Starzyńskiego w Warszawie, z 30 listopada 2021r. 

 

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Rodziców Maciej Czerwiński, dokonano sprawdzenia 
obecności (obecnych 19 przedstawicieli klas z prawem głosu i 3 reprezentantów szkoły), 
wyboru przewodniczącego zebrania (Maciej Czerwiński), sekretarza (Aniela Kobus) oraz 
zatwierdzenia protokołu z poprzedniego zebrania.  

W związku ze złożonym w ostatnim czasie przez Radę Rodziców wnioskiem o naukę zdalną, 
Pani Dyrektor Krystyna Jakubowska wyjaśniła, że Sanepid nie wyraził na to zgody, natomiast 
wydział oświaty może dokonać zamknięcia szkoły tylko z powodu nieobecności nauczycieli.  
 
Przewodniczący, w planie pracy i planie finansowym dokonał prezentacji już dokonanych i 
rozpoczętych działań:  

 Prezentacja strony Rady Rodziców na serwisie Facebook.  
 Nowe metody płatności na Rade Rodziców i świetlicę.  
 Finansowanie konkursów szkolnych.  
 Finansowanie tarcz i zdjęć ze ślubowania I klas.  
 Finalizacja Nagłośnienia Sali gimnastycznej sfinansowanej ze środków pochodzących z 

1% podatku.  
 Zakup piłek do gry na przerwach. 
 Współpraca z samorządem uczniowskim.  
 Zakup kamerek do nauki zdalnej.  
 Ujednolicenie stawek transportu autokarowego dla wszystkich klas.  



 Organizacja jadłodzielni.  
 Obniżenie kosztów obsługi konta Rady Rodziców. 
 Wprowadzenie zmian do regulaminu Rady Rodziców.  

Koordynatorem akcji Paczek Świątecznych została Monika Klinowska – chętnych do pomocy 
w przygotowaniach zapraszamy do kontaktu.  
 
Skarbnik Rady Rodziców Eliza Kacprowicz przedstawiła stan wpłat na Radę Rodziców i 
świetlicę. 

Padły propozycje ciekawych szkoleń dla dzieci dot. uzależnień od telefonu i mediów 
społecznościowych – zostaną one przekazane wychowawcom pod rozpatrzenie.  

Pani Dyrektor Krystyna Jakubowska przedstawiła projekt planu finansowego, który został 
zatwierdzony przez Radę Rodziców. 

Przypomniano o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych. Według 
stanowiska ministerstwa rodzice zapewniają maseczki dla uczniów. 
 
Poruszony został temat nadmiernej ilości sprawdzianów – uczniowie domagają się 
zmniejszenia ilości kartkówek, niestety z powodu braku kworum temat ten nie został 
rozstrzygnięty na radzie pedagogicznej. Powrót do tematu nastąpi w styczniu.  

Zwrócono uwagę na pozytywne aspekty „kryteriów sukcesu” podawanych przed 
sprawdzianem oraz zapisywania prac domowych w dzienniku elektronicznym, co daje 
możliwość weryfikacji przez rodzica.  
 
W związku z problemem wszawicy u dzieci prosimy o częste sprawdzanie głów. W 
najbliższym czasie, jeśli sytuacja się nie poprawi, planowana jest akcja informacyjna 
skierowana do rodziców.  
 
Przypomniano o obowiązującej w szkole drodze komunikacji – w przypadku zaistnienia 
problemu w pierwszej kolejności staramy się go rozwiązać w klasie, z pomocą wychowawcy, 
w dalszej kolejności za pośrednictwem Rady Rodziców i dopiero u Dyrektor Szkoły. 
Jednocześnie Pani Dyrektor przypomniała, iż właściwym narzędziem komunikacji nauczyciel 
– rodzic jest dziennik, a nie Facebook, Messenger etc.  

 

Zebranie zakończono. Serdecznie zapraszany na kolejne.  

 

Załączniki:  

-Lista obecności 
-Uchwały  
 
Sporządziła: Aniela Kobus 


