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Protokół z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 143  
im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, z dnia 21 marca 2022 r. 

 

 

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Rodziców Maciej Czerwiński. 

Dokonano sprawdzenia listy obecności (obecnych 13 przedstawicieli klas z prawem 

głosu oraz 2 reprezentantów szkoły), przypomniano zasady reprezentacji klas, 

zasady głosowania i zasady poufności oraz dyscypliny wypowiedzi. 

 

Wybrano przewodniczącego zebrania (Maciej Czerwiński), sekretarza (Monika 

Klinowska) oraz zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania. 

 

W związku z brakiem wystarczającej liczby osób (kworum) postanowiono 

przeprowadzić zebranie tylko w formie informacyjnej, natomiast głosowania 

przeniesiono na kolejne zebranie Rady Rodziców. 

 

Zaprezentowano zrealizowane i obecne działania prezydium: 

 

- montaż różowych skrzyneczek w łazienkach damskich 



- powstanie jadłodzielni w stołówce (zakup lodówki, przedstawiono zasady działania 

jadłodzielni) 

Ustalono, że pozostawione w lodówce kanapki będą zabierane następnego dnia o 

godzinie 12.00, aby mogły z nich skorzystać dzieci przebywające po południu na 

świetlicy lub dzieci potrzebujące śniadania w dniu następnym. 

 

- zakup piłek do siatkówki i piłki nożnej dla każdej z klas 

Ustalono zasady przekazania piłek. Każda klasa otrzymuje po jednej piłce do 

siatkówki i do piłki nożnej. Klasy są odpowiedzialne za swoje piłki. Pilnują ich i nie 

niszczą, aby móc korzystać z nich w kolejnych latach.  

Dystrybucja piłek do części klas została wykonana przez rodziców, pozostałe zostały 

rozdane przez prezydium RR. 

 

- utworzenie strony Rady Rodziców SP 143 na Facebooku – miejsce informacji o 

działaniach Rady Rodziców  

 

- informacja o możliwości przekazania 1% z podatku za 2021 rok na Radę Rodziców 

Zabrane pieniądze chcemy przeznaczyć na remont stołówki. Prośba o informację w 

klasach i udostępnianie posta. 

 

- zakup prezentów na konkurs recytatorski (głośniki bezprzewodowe i gry) 

 

- przygotowanie i przekazanie paczek dla dzieci z okazji Mikołajek 

 

- prośba o przypomnienie w klasach o wpłatach składek na radę Rodziców i świetlicę. 

Informacja, że składki będą zbierane przez Radę Rodziców w szkole podczas dni 

otwartych w dniach 4-5 kwietnia 2022 r. 

 

- informacja o dalszym poszukiwaniu firmy, która zrobi nagłośnienie w sali 

gimnastycznej 

Złożone oferty były bardzo drogie, niektóre z nich zwierały wyłącznie dostawę 

sprzętu bez montażu. Poszukujemy firmy, która wykona usługę kompleksowo tzn. 

dostarczy sprzęt, wykona montaż i udzieli gwarancji na wykonane prace. 

Przedstawiono i omówiono kwestie dotyczące dofinansowania zielonych szkół. 



Ustalono, że dotychczas wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie. 

Wyznaczono termin do dnia 31.03.2022 na składanie wniosków o dofinansowanie. 

Wnioski należy składać w sekretariacie w formie papierowej lub elektronicznie do 

Przewodniczącego RR. 

Poproszono Panią Dyrektor Krystynę Jakubowską o przesłanie informacji w tej 

sprawie do rodziców przez dziennik elektroniczny. 

Nie ustalono budżetu przeznaczonego na dofinansowanie zielonych szkół – sprawa 

zostanie poruszona na najbliższym zebraniu RR i poddana pod głosowanie. 

Ustalono, że przy omawianiu wniosków i przyznawaniu dofinansowania - RR będzie 

kierowała się opinią pedagoga szkolnego i opinią wychowawców. 

 

 

Przedstawiono i omówiono działania pomocowe dla dzieci z Ukrainy, które zostały 

przyjęte do naszej szkoły. 

Na dzień zebrania do naszej szkoły przyjęto 26 dzieci z Ukrainy. 

Pani Dyrektor Krystyna Jakubowska poinformowała nas, że obiady dla tych dzieci są 

finansowane przez m.st. Warszawa (DBFO). Otrzymaliśmy również informację, że w 

szkole jest tłumacz języka Ukraińskiego, który pomaga w komunikacji dzieci i grona 

pedagogicznego. 

Prezydium poinformowało, że jedna z szaf RR została wyposażona w podstawowe 

artykuły szkolne przeznaczone dla przybyłych dzieci z Ukrainy. 

Zaproponowano zorganizowanie spotkania w celu integracji z rodzinami z Ukrainy – 

szczegóły i forma do omówienia na kolejnym zebraniu RR. 

 

 

Zaproponowano zorganizowanie pikniku wiosennego w dniu 13.05.2022 - szczegóły i 

forma do omówienia na kolejnym zebraniu RR. 

 

 

Poruszono kwestię dotyczącą dofinansowania przez RR papieru i tonerów dla szkoły. 

Pani Dyrektor Krystyna Jakubowska poinformowała o ilościach zużytego papieru od 

początku roku (82.000 kopii). 



Ustalono, że ulegnie zmniejszeniu ilość drukowanych „wklejek” do zeszytów. 

Ustalono, że nawet w młodszych klasach dzieci powinny więcej pisać samodzielnie, 

a nie wyłącznie wypełniać drukowane karty pracy. 

Nie ustalono ostatecznie budżetu przeznaczonego na zakup papieru i tonerów – 

sprawa zostanie poruszona na najbliższym zebraniu RR i poddana pod głosowanie. 

 

 

Poruszono i omówiono sprawę obiadów na stołówce. 

Rada Rodziców poinformowała, że kilka razy była na degustacji obiadów szkolnych. 

Wg opinii RR obiady są smaczne. Jedyne zastrzeżenie dotyczyło czystości talerzy i 

sztućców. 

Obiady zostały również poddane ocenie przez Samorząd Szkolny. Przeprowadzono 

ankietę wśród uczniów naszej szkoły. Smak obiadów oceniono dobrze, zwracano 

uwagę na mało przyprawione potrawy, na czystość talerzy i sztućców oraz wielkość 

porcji dla dzieci młodszych i starszych. 

Poproszono o zamieszczanie dodatkowego jadłospisu dla wegetarian. 

 

 

Ustalono, że wypracowanie wspólnej umowy w zakresie przejazdów na basen 

zostanie wykonane na przyszły rok szkolny 2022/2023. 

 

 

Poinformowano, że jedynym terminem na zorganizowanie balu klas VIII jest ostatni 

tydzień roku szkolnego. 

 

 

Zebranie zakończono. 

Serdecznie zapraszamy na kolejne. 

 

Załączniki: 

-Lista obecności 

 

Sporządziła: Monika Klinowska 


