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Protokół nr 5 /2016/2017 
 

z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego  
w Nowym Dworze Maz.  
z dnia 16 marca 2017 r. 

 
 

W dniu 16 marca 2017 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. Omówienie wyników ankiety przeprowadzonej przez Radę Rodziców. 
3. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do Rady. 
4. Zebranie postulatów, uwag oraz sprawy różne. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1 
 
Zebranie otworzyły i prowadziły: Magdalena Wysocka i Jolanta Witkowska. 
 
Ad. 2 
 
Wyniki z przeprowadzonej przez Radę Rodziców ankiety stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
Konkluzje po przenalizowaniu wyników: 
 

1. Na drzwiach wejściowych do szkoły, w widocznym miejscu zostanie wywieszona dla rodziców 
informacja z adresem kontaktowym (e-mail) do Rady Rodziców. 

2. Zaproponowano uruchomienie od nowego roku szkolnego specjalnie dedykowanej Radzie strony 
internetowej. 

3. Informacja dla wszystkich rodziców o planowanych zebraniach Rady będzie przesyłana za 
pośrednictwem newslettera i/lub kartki informacyjnej na drzwiach wejściowych do szkoły. 

4. W związku z sugestią ankietowanych, że niektóre nagrody w konkursach są nieadekwatne do wieku i 
niezwiązane z tematyką konkursową, nauczyciele poproszeni zostaną o przedstawianie listy nagród, 
które są dofinansowywane ze środków finansowych Rady Rodziców. 

5. W związku z małą ilością wpłat na Radę Rodziców, wszyscy nauczyciele otrzymają informację, że Rada 
Rodziców nie będzie w stanie dofinansować nagród dla uczniów na koniec roku szkolnego w tych 
klasach, w których wpłaty są znikome lub żadne. 

 
Ad. 3 
 
Złożony wniosek o dofinansowanie nagród i materiałów techniczno-plastycznych w związku z organizowanymi 
Dniami Wiosny na terenie szkoły, w wysokości 400 zł został zaakceptowany. 
 
Ad. 4 
 
Ubezpieczenie grupowe – należy przed końcem roku szkolnego zwrócić się do firm ubezpieczeniowych o 
przygotowanie ofert na rok szkolny 2017/2018 r. 
 
Toalety szkolne – należy zwrócić się do dyrektora o zmianę zasad, dotyczących korzystania z toalet szkolnych w 
trakcie lekcji. Obecnie obowiązuje zakaz wychodzenia z zajęć, a korzystać z toalet można jedynie na przerwach. 
Związane jest to z powtarzającymi się co pewien czas aktami wandalizmu – łamanie dolnopłuków, desek 
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klozetowych, drzwi. Członkowie Rady Rodziców proponują wprowadzenie możliwości wyjścia do w-c w trakcie 
lekcji, ale wiąże się to z odnotowaniem zdarzenia przez nauczyciela, w prowadzonej do tego celu ewidencji 
wyjść. W przypadku odkrycia zniszczenia toalet lub innego miejsca w ten sposób zawężony zostanie krąg 
podejrzanych osób. Zasady kontroli korzystania z w-c w trakcie przerw pozostają bez zmian. 
 
Ad. 5 
 
Ponieważ nie było więcej spraw do omówienia Pani Magdalena Wysocka podziękowała rodzicom za udział w 
spotkaniu i zakończono posiedzenie Rady Rodziców. Kolejne zebrania RR odbędą się zgodnie z przyjętym 
harmonogramem zebrań. 
 
Protokół zawiera 2 ponumerowane strony. 

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

1. Lista obecności z dn. 16.03. 2017 r. 
2. Wyniki przeprowadzonej ankiety przez Radę Rodziców. 


