
Warszawa, 27 września 2022r. 

 

 

Protokół z zebrania plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143 
im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, z 26 września 2022r. 

 

 

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Rodziców Maciej Czerwiński, dokonano sprawdzenia 
obecności (obecnych 21 przedstawicieli klas z prawem głosu i 4 reprezentantów szkoły), 
wyboru przewodniczącego zebrania (Maciej Czerwiński), sekretarza (Aniela Kobus) oraz 
zatwierdzenia porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania.  

Pani dyrektor Krystyna Jakubowska wraz z panią pedagog, Grażyną Małkowską-Zaczkowską 
przedstawiły wyniki ankiet z diagnozy potrzeb i problemów przeprowadzonej wśród uczniów 
klas IV -VIII oraz zmiany w planie profilaktyczno-wychowawczym na rok szkolny 2022/2023. 
Plan został przyjęty jednogłośnie. 

Pani pedagog zwróciła uwagę, jak ważna jest rola rodzica w procesie wychowawczym.  
Wspólnie spędzany czas i okazywane zainteresowanie pozytywnie wpływa na poczucie 
bezpieczeństwa u dzieci. Zachęcajmy do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych 
uwzględniających indywidualne predyspozycje dziecka.  
Tematy poruszane na godzinach wychowawczych także wymagają zapoznania i kontynuacji 
przez rodziców w domu. Nasza uwaga jest potrzebna szczególnie teraz -  po czasie pandemii i 
izolacji, która wzmożyła zachowania agresywne, problemy z radzeniem sobie z emocjami i 
przypadki depresji u uczniów.  

W związku z ponownie pojawiającymi się przypadkami, w których oceny z diagnoz są 
traktowane na równi ze sprawdzianami, Rada Rodziców poprosiła o wyjaśnienie tego 



aspektu. Zgodnie z zapewnieniem pani dyrektor, tego typu sytuacje nie powinny mieć 
miejsca. Diagnozy są punktem odniesienia do sprawdzianów dyrektorskich, a oceny z nich - 
jedynie orientacyjne i nie mają wpływu na oceny końcowe.  

Wysokość składek w roku szkolnym 2022/2023 jednogłośnie uchwalono na dotychczasowym 
poziomie: 
Rada Rodziców - 200 zł od rodziny  
Świetlica – 200zł od rodziny.  

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała ustalone przez panią dyrektor następujące dni 
wolne od zajęć:  
14 października 2022 
31 października 2022 
2 maja 2023 
9 czerwca 2023 

 

Omówiona została dotychczasowa działalność Prezydium Rady Rodziców. Zapraszamy do 
zgłaszania pomysłów i uwag na adres mailowy: rada.rodzicow.sp143@gmail.com lub 
bezpośrednio u członków prezydium.  

Sprawozdanie i wniosek przewodniczącej Komisji Rewizyjnej - Brygidy Dzieniszewskiej-
Hochbaum o udzielenie absolutorium został odczytany i jednogłośnie przyjęty. 

Przedstawiono zasady wyborów oraz wybrano komisję wyborczą w składzie: 
Aleksandra Kosieradzka i Paweł Kuczyński.  

Wszyscy zgłoszeni kandydaci do Komisji Rewizyjnej i Prezydium Rady Rodziców wyrazili 
zgodę oraz zostali jednogłośnie wybrani. Struktury rozdzieliły funkcję w następujący sposób:  
 
Komisja Rewizyjna: 
Magdalena Grelecka-Khurana - przewodnicząca 
Katarzyna Redel – zastępca przewodniczącej 
Agnieszka Badaoui – drugi zastępca przewodniczącej 
 
Prezydium Rady Rodziców:  
Maciej Czerwiński - przewodniczący  
Monika Klinowska - zastępca przewodniczącego  
Aniela Kobus - sekretarz  
Eliza Kacprowicz - skarbnik  
Urszula Morawska - członkini  
Paulina Latek-Przybylska - członkini  
Justyna Kunicka-Wielgosz- członkini  

 
Jednogłośnie uchwalono możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie Rady Rodziców  i 
przeprowadzenia głosowania na następnym zebraniu.  



Podobnie jak w poprzednich latach klasa o największej skuteczności w przekazywaniu 
składek na Radę Rodziców zostanie nagrodzona biletami do kina.  

 
 
Zachęcamy do udziału w budżecie uczniowskim. Rada Rodziców przeznacza 7000zł na 
wybrany projekt, który poprawi jakość funkcjonowania w szkole. Wnioski można składać do 
10 października 2022r. 

 

Zebranie zakończono. Serdecznie zapraszany na kolejne! ѮѯѰѱ  

 

 

 

 

 

 

 

………………………….       ………………………. 

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 
BLIK na nr telefonu: 517 143 143 


