
Warszawa, 14 listopada 2022r. 

 

Protokół z zebrania plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 
im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, z 14 listopada 2022r. 

 

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Rodziców Maciej Czerwiński, dokonano sprawdzenia 
obecności (obecnych 14 przedstawicieli klas z prawem głosu i 2 reprezentantów szkoły), wyboru 
przewodniczącego zebrania (Maciej Czerwiński), sekretarza (Aniela Kobus) oraz zatwierdzenia 
porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania. 

Przewodniczący prezydium Rady Rodziców zaprezentował dotychczasowe dokonania. Po znakomitym 
pikniku z okazji dnia ziemniaka udało nam się sfinansować pamiątkowe tarcze i zdjęcia na ślubowanie 
klas pierwszych, zaktualizować informacje dotyczące Rady Rodziców na stronie internetowej szkoły. 
Został także wybrany projekt z budżetu uczniowskiego do realizacji w obecnym roku szkolnym.  

Planowane działania na obecny rok szkolny:  

 Współpraca z samorządem uczniowskim  
 Zakup paczek świątecznych i dofinansowanie do zielonych szkół dla uczniów w trudnej 

sytuacji materialne j 
 Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego  
 Realizacja projektów Budżetu Uczniowskiego  
 Finansowanie nagród w konkursach szkolnych  
 Organizacja pikniku z okazji dnia dziecka  
 Finansowanie nagród na zakończenie roku szkolnego  

Przedyskutowano propozycje zmian w regulaminie Rady Rodziców, głosowanie nad przyjęciem zmian 
odbędzie się na najbliższym zebraniu.  Do najistotniejszych należy zaliczyć dostosowanie do 
obowiązującego prawa oświatowego, zmiany w organizacji i finansowaniu zakończenia roku oraz 
zielonych szkół.  



Wprowadzone przez Radę Pedagogiczna zmiany w statucie szkoły dotyczą głównie kryteriów 
oceniania. Na prośbę nauczycieli zostały one przystosowane do kryteriów obowiązujących w innych 
szkołach w dzielnicy.  

W wyniku głosowania, fotografem na rok szkolny 2022/2023, po krótkiej prezentacji została wybrana 
Paulina Latek-Przybylska. Zdjęcia jej autorstwa można zobaczyć na stronie szkoły w relacjach z 
zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego, pikniku oraz ślubowania klas pierwszych.  

Z okazji Mikołajek Rada Rodziców zaproponowała aby tego dnia, uczniowie w przebraniu lub 
czapeczce św. Mikołaja, byli zwolnieni z odpowiedzi na lekcjach. Mamy nadzieję że dyrekcja wraz z 
nauczycielami przychyli się do naszego pomysłu.  

Jako termin Jarmarku Bożonarodzeniowego ustalono 16 grudnia, poza kawiarenką i wspólnym 
śpiewaniem kolęd, chętne klasy będą mogły przygotować swoje stoiska z rękodziełem. Dochód ze 
stoisk zasili fundusze klasowe.  

Poruszony został temat sposobu uwzględnienia opinii z poradni. W dużej mierze zależy to od 
przedmiotu i rodzaju testu, nie zawsze istnieje możliwość wydłużenia czasu, wtedy powinna być 
zmniejszona ilość zadań do zrobienia. Pani dyrektor prosi o przekazywanie informacji o przypadkach 
nie przestrzegania zaleceń zawartych w opiniach, jeżeli takie występują. 

Dofinansowanie do balu ósmych klas podobnie jak w poprzednim roku będzie zależeć od dokonanych 
wpłat składek na Rade Rodziców w klasach ósmych.  

W związku z pojawiającymi się propozycjami jednolitego stroju lub jego elementu dla uczniów (np. na 
uroczystościach) przedstawiciele klas zostali poproszeni o zbadanie nastrojów w klasach w tym 
temacie. 

Korzystając z okazji, Pani dyrektor zaprosiła na koncert, nauczycieli i uczniów naszej szkoły, który 
odbędzie się 25 listopada 2022 o godz. 18:00 (Dom Kultury „Orion” ul. Egipska 7)  

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na przekazanie 1% podatku za 2021 rok 
naszej Szkole! W trakcie tegorocznej akcji ofiarowaliście Państwo 15.555,10zł! Mamy nadzieję że 
będziemy mogli liczyć na Wasze wsparcie również w przyszłym roku.  
 
Zebranie zakończono. Serdecznie zapraszany na kolejne! ѡѢѣѤ  

 
 

 

 

Maciej Czerwiński – Przewodniczący     Aniela Kobus-Sekretarz  

Załączniki:  

-Lista obecności 
-Uchwały  

Sporządziła: Aniela Kobus 

Konto do dokonywania wpłat na Radę Rodziców przy SP143 : 64 1020 1127 0000 1102 0007 8634 
lub BLIK na nr telefonu: 517 143 143 


