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Protokół nr 2 /2016/2017 
 

z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego  
w Nowym Dworze Maz.  

z dnia 20 października  2016 r. 
 
 

W dniu 20 października 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego, przy  
ul. Chemików 1a w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyło się posiedzenie Rady Rodziców wybranej na rok 
szkolny 2016/2017 w składzie: 9 z 36 członków Rady Rodziców, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 
nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
 
1. Zebranie odbyło się według poniższego porządku obrad:  
 

1. Otwarcie zebrania.  
2. Przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego porządku zebrania.  
3. Omówienie projektu Programu wychowawczego i profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 i wybór osób do 

współpracy z Radą Pedagogiczną SP nr 5 w zakresie jego opracowania  
4. Omówienie i zatwierdzenie Preliminarza wydatków RR na rok szkolny 2016/2017 
5. Omówienie projektu Regulaminu gospodarowania finansami RR i podjecie uchwały w tym zakresie. 
6. Zebranie postulatów, uwag oraz sprawy różne. 
7. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1  
 
Zebranie otworzył Dyrektor szkoły, który przybył w towarzystwie wicedyrektorów: Pani Elżbiety Lewandowskiej  
i Pani Ewy Wójcik. 
Ze strony Rady Rodziców rozmowę rozpoczęła Pani Jolanta Witkowska. 
 
Ad. 2  
 
Porządek zebrania uwzględniał zagadnienia dotyczące braku porozumienia w kwestii programu wychowawczego 
i profilaktyki, przygotowanie preliminarza wydatków RR na rok szkolny 2016/2017 oraz planu pracy RR na rok 
szkolny 2016/2017, zebraniu postulatów, uwag oraz poruszenia spraw różnych. 
 
Ad. 3 
 
Rada Rodziców zaproponowała wprowadzenie zmian w programie wychowawczym i programie profilaktyki, które 
zostały odrzucone przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną z powodu późnego terminu ich zgłoszenia (projekt 
programu w wersji przygotowanej przez Radę Rodziców przesłano do szkoły dn.30.09.2016 r.). Ostatecznie 
ustalono, że źle został przeprowadzony proces przyjmowania programów. Przyjęto obustronne zobowiązanie do 
naprawy tego procesu. Ostatecznie RR przyjęła proponowany przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną projekt,  
w którym ujęto zmiany zaproponowane przez RR dotyczące określenia wychowawczych priorytetów szkoły oraz 
określenia celów-efektów działań dotyczących poszczególnych procesów. Wprowadzenie dalszych zmian 
powyższych programów przełożono na rok szkolny 2017/2018 i ustalono termin konsultacji w tej sprawie na 
marzec 2017 r. 
 
Ad. 4 
 
Obecni członkowie RR po przedstawieniu przez Dyrektora szkoły planu dochodów i wydatków budżetowych na 
rok 2016 i 2017 skonstruowali preliminarz wydatków RR na te lata zgodnie z załącznikiem nr 2. 
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Ad. 5 
 
Odstąpiono od procedowania w zakresie opracowania Regulaminu gospodarowania finansami RR, z uwagi na 
brak czasu i odłożono to zagadnienie na kolejne spotkanie RR. 
 
Ad. 6  
 
Ze strony Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej wpłynął wniosek o mobilizowanie rodziców do współpracy ze 
szkołą, ponieważ odnotowali brak frekwencji na spotkaniach organizowanych dla rodziców z różnych dziedzin 
życia i rozwoju dzieci. Obie strony spotkania uznały, że budynek szkoły wymaga zwiększenia nakładów gminy. 
RR uznała, że w związku z tym trzeba zacieśnić współpracę z jednostką nadrzędną. RR zaproponowała 
wystąpienie do Burmistrza Miasta o dofinansowanie wydatków planowanych na zakup książek do biblioteki 
szkolnej oraz do zabawy karnawałowej. 
 
RR rodziców poruszyła kwestię wyników edukacyjnych szkoły, oczekując, że ulegną one poprawie. 
 
Dyrektor szkoły przedstawił plan konkursów i zawodów sportowych na rok szkolny 2016/2017 z wnioskiem  
o dofinansowanie nagród. 
 
Wspólnie ustalono, że należy poprawić funkcjonowanie strony internetowej szkoły o zakładkę przeznaczoną dla 
RR, oraz uruchomić newsletter. 
 
RR przyjęła pomysł umieszczania logo i pieczątki RR na nagrodach ufundowanych przez RR.  
 
Powstał projekt wydawania biuletynu informacyjnego RR, aby rodzice mieli większą świadomość jak funkcjonuje, 
czym się zajmuje i na co wydatkuje pieniądze RR. Ma to na celu przekonanie rodziców do zaangażowania się  
w życie szkoły i zachęcenie do wspierania RR dobrowolnymi wpłatami. 
 
Sekretarz RR Magdalena Wysocka zgłosiła konieczność zmiany działania skrzynki mailowej RR, odebranie 
dostępu do skrzynki prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki Pani Agnieszce Siwek jako osobie postronnej – 
konieczność zmiany hasła. Wniosek został poparty przez pozostałych członków RR. 
 
Ad 7 
 
Ponieważ nie było więcej spraw do omówienia przewodnicząca zebrania Pani Aleksandra Miecznikowska 
podziękowała rodzicom za udział w spotkaniu i zakończono posiedzenie Rady Rodziców. 
Obrady zamknięto bez ustalenia daty kolejnego spotkania. Prace  
 
RR będą przebiegać w oparciu o przyjęty Plan Pracy RR na rok Szkolny 2016/2017, który zostanie uzupełniony  
o Harmonogram spotkań RR. 
 
Protokół zawiera 2 ponumerowane strony. 

 
Przewodniczący  Prezydium Protokołował:  
Rady Rodziców Jolanta Witkowska 
/podpisy na oryginale/ /podpisy na oryginale/ 
 
Podpis:……………………………. Podpis:………………………… 
 
Załączniki do protokołu: 

1. Lista obecności z dn. 20.10. 2016 r. 
2. Uchwała nr 3 z dn. 20.10.2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu wychowawczego i programu 

profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 
3. Preliminarz wydatków RR na rok szkolny 2016/2017 
4. Plan Pracy RR na rok szkolny 2016/2017. 


