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Protokół nr 3 /2016/2017 
 

z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego  
w Nowym Dworze Maz.  
z dnia 1 grudnia  2016 r. 

 
 

W dniu 1 grudnia 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: 12 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 omówienie przez Dyrektora Szkoły spraw i problemów szkoły. 
3. Rozpatrzenie wniosków przedstawionych przez Dyrektora oraz zgłoszonych do Rady. 
4. Zebranie postulatów, uwag oraz sprawy różne. 
5. Przedstawienie wniosków przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1 
 
Zebranie otworzył Dyrektor szkoły Pan Jerzy Kowalik. W dalszej części obrad ze strony Rady Rodziców rozmowę 
rozpoczęła Pani Magdalena Wysocka i Jolanta Witkowska. 
 
Ad. 2 
 
Dyrektor szkoły przedstawił i omówił: 
Ofertę ustawienia na terenie szkoły automatu z przekąskami i napojami firmy Maspex. 

1. Oferty firm oferujących wykonanie usług fotografii szkolnej dla uczniów szkoły. 
2. Zaproszenie od Szkoły Podstawowej z Sokołowa Podlaskiego im. Janusza Kusocińskiego dla delegacji 

10 osób z naszej szkoły. Wniosek do Rady o ufundowanie upominku. 
3. Zaproszenie z Kuratorium Oświaty dla delegata Rady Rodziców na spotkanie dotyczące zmian 

związanych z reformą oświaty. Spotkanie odbędzie się w Pomiechówku przy ul. Nasielskiej 3 o godz. 
16.00 w dniu 8 grudnia 2016 r. 

4. Akcję Caritasu, która ma polegać na zbiórce do ustawionych na terenie szkoły toreb -  środków 
czystości, które zostaną przekazane przez Caritas najuboższym rodzinom. Prośba do RR o pomoc  
w rozpropagowaniu akcji wśród uczniów i rodziców. 

5. Wniosek o zmianę zasad wpłat za obiady – wpłaty od nowego roku kalendarzowego przyjmowane będę 
do 6. każdego miesiąca, z uwagi  na centralizację rozliczeń podatku VA, przez jednostki organizacyjne 
Urzędu Miasta, w tym szkoły podstawowe- publiczne. 

6. Sprawę dewastacji spłuczek w toalecie w części szkoły dla klas starszych. Zakupiono nowe za kwotę 
około 400 zł ze środków szkoły. 

 
Ad. 3 
 
Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie przedstawione przez dyrektora oferty: automatu z przekąskami  
i napojami firmy Maspex oraz firmy zajmującej się fotografią szkolną Fotoagnes (Agnieszka Boczyńska 
Photography). 
 
Poza tym Rada podjęła decyzję na podstawie nadesłanych do Rady wniosków o:  

 dofinansowaniu zakupu książek do szkolnej biblioteki – 16 pozycji w ilości 150 szt. za kwotę 1 763,- zł; 

 dofinansowaniu konkursu „Książka pod choinkę” zgłoszonego przez nauczyciela p. Agnieszkę Rabiej 
poprzez zakup 3 bonów o wartości 50 zł każdy dla zwycięzców konkursu; 
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 zorganizowaniu balu karnawałowego dla dzieci klas 0-3. Podjęta została również decyzja o złożeniu 
wniosku do Urzędu Miasta o dofinansowanie balu w ramach działań profilaktyki uzależnień. Osobą do 
wypełnienia wniosku i koordynowania działań z tym związanych została p. Aleksandra Miecznikowska. 
Wypełniony wniosek zostanie złożony do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
Ad. 4 
 
Zgromadzeni na zebraniu członkowie Rady Rodziców zgłosili od siebie i swoich klas następujące postulaty: 

 Problem wyłudzania pieniędzy przez uczniów od uczniów, który pojawił się w klasach pierwszych. 
Złożenie prośby/wniosku do dyrekcji o przekazanie nauczycielom informacji i prośby o zwrócenie 
większej uwagi na korytarzach podczas przerw i przeprowadzenie rozmów/pogadanek z uczniami. 

 Zwrócenie uwagi na obniżenie jakości obiadów w stołówce szkolnej w stosunku do lat ubiegłych. Coraz 
więcej dzieci skarży się na jakość dań, ich estetykę i mało urozmaicone menu. Dzieci mają najwięcej 
zastrzeżeń do jakości zup i ziemniaków. Rada będzie wnioskować o zwiększenie kwoty przeznaczonej 
na jeden obiad co najmniej o 1 zł oraz wzorem kucharzy przedszkolnych – skierowanie na szkolenie 
pracownika/ów stołówki na temat żywienia w szkołach.  

 
Ponadto: 

 Opracowano harmonogram kolejnych spotkań w bieżącym roku szkolnym 2016/2017, który stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 

 Zwrócono uwagę na to, że po rozesłaniu informacji do przedstawicieli Rad Klasowych z prośbą  
o przedstawieniu na zebraniach z rodzicami sytuacji finansowej Rady i mechanizmów związanych z jej 
działalnością – odnotowano około 40 nowych wpłat. 

 
Ad. 5 
 
Na spotkanie Rady Rodziców przybyła Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki p. Agnieszka Siwek, która 
przedstawiła postulaty dotyczące określenia zasad współpracy Rady Rodziców ze Stowarzyszeniem. Zasady 
funkcjonowania każdego organu regulują odrębne dokumenty, w tym ustawy, regulaminy i statuty ww. Wspólnie 
ustaliliśmy, że obydwa organy działające w obszarze szkoły będą, jak dotąd ze sobą współpracować,  
z uwzględnieniem zasad funkcjonowania i niewkraczaniu w swoje kompetencje. Dlatego też, należy wskazać, że 
Rada Rodziców jest organem szkoły działającym na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki jest dobrowolną organizacją non profit, która ma większą swobodę działania  
i może zajmować się rozwiązywaniem najważniejszych problemów placówki, takimi jak zapewnienie równych 
szans uczniom, opieka nad dziećmi w trudnej sytuacji, działalność kulturalna, sportowa, turystyczna, włączanie 
się  
w sprawy lokalne, rozwój talentów uczniów, kształcenie ustawiczne dorosłych, zapobieganie bezrobociu 
absolwentów i wiele, wiele innych. Rada Rodziców, jest społecznym organem szkoły, niezależnym od dyrektora  
i rady pedagogicznej, jest to wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. 
Reprezentująca ogół rodziców w kontaktach ze szkołą, radą pedagogiczną i instytucjami pozaszkolnymi. 
 
Ad. 6 
 
Ponieważ nie było więcej spraw do omówienia przewodnicząca zebrania Pani Aleksandra Miecznikowska 
podziękowała rodzicom za udział w spotkaniu i zakończono posiedzenie Rady Rodziców. Kolejne zebranie RR 
odbędą się zgodnie z przyjętych na spotkaniu terminie. 
 
Protokół zawiera 2 ponumerowane strony. 

 
Przewodniczący  Prezydium Protokołował:  
Rady Rodziców Jolanta Witkowska 
/podpisy na oryginale/ /podpisy na oryginale/ 
 
Podpis:……………………………. Podpis:………………………… 
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Załączniki do protokołu: 
1. Lista obecności z dn. 01.12. 2016 r. 
2. Harmonogram spotkań RR w roku szkolnym 2016/2017. 


