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Warszawa, 6 kwietna 2022r. 

 

 

Protokół z zebrania online Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 
im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, z 6 kwietnia 2022r. 

 

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Rodziców Maciej Czerwiński, dokonano sprawdzenia 
obecności (obecnych 17 przedstawicieli klas z prawem głosu i 4 reprezentantów szkoły), 
wyboru przewodniczącego zebrania (Maciej Czerwiński), sekretarza (Aniela Kobus) oraz 
zatwierdzenia protokołu z poprzedniego zebrania.  

Przewodniczący poinformował o wpływie 4 wniosków, w tym jeden już wycofany, o 
dofinansowanie wyjazdu na zieloną szkołę dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.  Budżet 
na ten cel, w kwocie 4000zł został przyjęty jednogłośnie. Rozpatrywaniem wniosków zajmą 
się: Magdalena Grelecka-Khurana, Maciej Czerwiński oraz Rafał Wawszkiewicz. 

Pani kierownik świetlicy, Jolanta Majchrzyk przedstawiła prośbę dyrekcji szkoły o 
dofinansowanie w kwocie 3000zł do materiałów eksploatacyjnych do xero przez Radę 
Rodziców.  (koszt papieru wg dyrekcji: 6000zł) uzasadniając wniosek obcięciem funduszy przez 
miasto. Uchwalona na zebraniu kwota dofinansowania na xero wynosi 1500zł  
(16 głosów za, 1 głos przeciw).  

Konieczne jest podjęcie działań ograniczających liczbę wydruków do niezbędnego minimum – 
np. poprzez  zmniejszenie liczby „wklejek” do zeszytów, druku kilku stron na jednej kartce, 
zbieranie zgód rodziców poprzez dziennik ew. narzędzia typu google forms.  

Organizacja i termin pikniku (13 maja 2022) został przyjęty jednogłośnie. W zespole ds. 
organizacji znaleźli się: Sylwia Ziemacka, Bogumiła Nowacka, Urszula Morawska i 
Rafał Wawszkiewicz.  
Prosimy o przekazywanie pomysłów na atrakcje! 
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Pani dyrektor Magdalena Maj poinformowała o wpływie skargi jednego rodzica na użycie 
przez szkołę barw i symboli Ukrainy.  
Instytucje rządowe, i samorządowe, organizacje i firmy prywatne manifestują swoje wsparcie 
dla obywateli Ukrainy poprzez umieszczenie barw, godła i haseł. Taka forma ma duże 
znaczenie społeczne, uwrażliwia uczniów i pozwala między innymi na cieplejsze przyjęcie 
dzieci uchodźczych w naszej szkole.  
Rada Rodziców wyraziła pełne poparcie dla dyrekcji, w powyższych działaniach.  
 
Temat kwoty i formy dofinansowania balu dla 8-klasistów pozostał otwarty. 

Przekazano pojawiające się wśród nauczycieli krytyczne opinie dotyczące organizowanych 
przez szkołę warsztatów bezpieczeństwa w Internecie. Zajęcia w dużej mierze nie wykraczają 
poza wiedzę już posiadaną przez dzieci i należałoby rozważyć zasadność ich kontynuacji. 

 
W związku ze zbliżającym się końcem roku i związanymi z tym wydatkami zachęcamy 
wszystkich do wpłat na konto Rady Rodziców!  
Szczególnie osoby, które jeszcze tego nie zrobiły ;) 

 

Zebranie zakończono. Serdecznie zapraszamy na kolejne!  

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

-Lista obecności 
-Uchwały  
 
Sporządziła: Aniela Kobus  

 

Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku dla naszej szkoły!  
Aby tego dokonać wystarczy w zeznaniu rocznym wpisać: 

nr KRS:0000124134 oraz cel szczegółowy: „SP143 Warszawa” 
 

 

Konto do dokonywania wpłat na Radę Rodziców przy SP143 : 64 1020 1127 0000 1102 0007 8634 


