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Protokół nr 1 rok szkolny 2019/2020 

 

z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego 

w Nowym Dworze Mazowieckim 

z dnia 19 września 2019 r. 

 

 

W dniu 19 września 2019 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 2019/2020  

w składzie osobowym: 22 osoby z 33 członków rad oddziałowych Rady Rodziców oraz 4 osoby spośród rodziców 

uczniów szkoły; zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 

1. Zebranie odbyło się według poniższego porządku obrad:  

 

1. Otwarcie zebrania, przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego porządku zebrania. 

2. Prezentacja dotycząca prac Rady Rodziców w ubiegłym roku wraz z informacją od stanie finansów. 

3. Wybór nowego Prezydium Rady Rodziców oraz członków Komisji Rewizyjnej. 

4. Omówienie bieżących spraw i wniosków, które wpłynęły do RR. 

5. Zamknięcie zebrania. 

 

 

Ad. 1 

 

Zebranie otworzyła wiceprzewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Gizińska, która powitała wszystkich zebranych  

i przedstawiła cel oraz harmonogram zebrania. 

 

Ad. 2  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców przedstawiła i omówiła działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 

2018/2019 z pomocą przygotowanej prezentacji, która została wyświetlona wszystkim uczestnikom zebrania. 

Obecnym przedłożono także do wglądu Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców obejmujące okres  

od 1 września 2018 r. do 1 września 2019 r., co stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 

 

W związku z upływem kadencji Prezydium Rady Rodziców, która wybierana jest na okres 1 roku szkolnego, 

wiceprzewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Gizińska omówiła i rozpoczęła procedurę zgłaszania kandydatur do 

organów rady rodziców oraz wyboru nowego Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 

2019/2020: 

 

 

Do Prezydium Rady Rodziców zaproponowano następujące kandydatury: 

p. Anna Gizińska 

p. Katarzyna Sołtys 

p. Jolanta Witkowska 

p. Magdalena Wysocka 

p. Monika Janicka 

p. Małgorzata Grzelak 

p. Bożena Milkowska 

 

Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie, a ostateczny skład Prezydium Rady Rodziców określony  

w uchwale  nr 1/2019 przedstawia się następująco (załącznik nr 3): 

 

Przewodniczący Rady Rodziców p. Anna Gizińska 

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców p. Katarzyna Sołtys 
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Sekretarz Rady Rodziców p. Magdalena Wysocka 

Skarbnik Rady Rodziców p. Małgorzata Grzelak 

Członek Rady Rodziców p. Monika Janicka 

Członek Rady Rodziców p. Jolanta Witkowska 

Członek Rady Rodziców p. Bożena Milkowska 

 

Do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców zaproponowano następujące kandydatury: 

p. Adriana Mośkiewicz 

p. Anna Leszczyńska 

p. Cezary Orzoł 

 

Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie, a ostateczny skład Komisji Rewizyjnej określony w uchwale  

nr 2/2019 przedstawia się następująco (załącznik nr 4): 

 

Przewodniczący p. Adriana Mośkiewicz 

Sekretarz p. Anna Leszczyńska 

Członek Komisji p. Cezary Orzoł 

 

Podjęto także uchwały w sprawie zatwierdzenia programu wychowawczo-profilaktycznego na rok szkolny 

2019/2020 (załącznik nr 5) oraz w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie ustalenia dodatkowych dni 

wolnych od zajęć  w roku szkolnym 2019/2020 (załącznik nr 6). 

 

Ad. 4 

 

W związku z planowanym na piątek 27 września festynem z okazji 35-lecia powstania szkoły przedstawiono  

i omówiono scenariusz imprezy przesłany przez nauczycielkę p. Magdalenę Koczanowską.  

 

 

Zadania do wykonania przed imprezą: 

 

1. Uzyskać od dyrekcji listę zgłoszonych do pomocy rodziców. 

2. Ustalić ile osób będzie potrzebnych do obsługi poszczególnych stanowisk.  

3. Przypisać poszczególne klasy do stanowisk podczas festynu. 

4. Przypomnieć rodzicom za pośrednictwem e-dziennika o festynie, przyniesieniu zadeklarowanych ciast  

i poinformować o przypisanych rolach. 

 

 

Wnioski, które wpłynęły do Rady Rodziców: 

 

1. Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów – wniosek od nauczycieli odpowiedzialnych za przygotowanie 

uroczystości, która ma odbyć się 11 października o możliwość ufundowania 80 dyplomów pamiątkowych 

dla dzieci; w cenie 3,80 zł za sztukę. Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Ostatecznie podjęto 

decyzję o przyznaniu dofinansowania dyplomów oraz ufundowaniu przez Radę Rodziców dodatkowo 80 

szt. drewnianych medali upamiętniających tę uroczystość w cenie 1,99 zł za sztukę. 

2. Dofinansowanie autokaru w cenie 500 zł na wyjazd dzieci do Palmir na grób patrona szkoły Janusza 

Kusocińskiego, w związku z obchodami 35-lecia powstania szkoły (załącznik nr 7). Wniosek rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

W dalszej części spotkania rodzice zgłaszali wnioski i pytania dotyczące funkcjonowania szkoły. Sprawy w miarę 

możliwości były wyjaśniane podczas zebrania. Pozostałe zostaną skierowane do dyrekcji. 

 

1. Worki na kapcie – od nowego roku szkolnego decyzją dyrekcji dzieci nie mają możliwości zostawiania 

worków na kapcie w szatni, muszą je zabierać do domu. Jest to dodatkowy ciężar do dźwigania w 

plecaku. Proponujemy wywiesić komunikat, że worki w szatniach dzieci pozostawiają na własną 

odpowiedzialność. 
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2. Czy istnieje możliwość pozostawiania plecaków na terenie szkoły przez dzieci, które w trakcie zajęć idą 

na zajęcia z wychowania fizycznego na stadion? Nie ma potrzeby dźwigania w obydwie strony ciężkich 

plecaków. Dotyczy to głównie dzieci z klas starszych, VII-VIII. 

3. Szafki w szatniach – kwestia pozostaje otwarta od kilku lat. Wnioskujemy o ponowne podjęcie tematu. 

To rozwiązanie pozwoliłoby odciążyć szkolne plecaki. 

4. Oceny śródroczne i roczne – wnioskujemy o zmianę widełek dla ocen. Obecnie zakres ocen wg statutu 

przedstawia się następująco:  

1,60-2,69- 2 (dopuszczający) 

2,7-3,69 – 3 (dostateczny) 

3,7-4,69- 4 (dobry) 

4,7 -5,39 – 5 (bardzo dobry) 

5,40 - wzwyż – 6 (celujący) 

Proponujemy, żeby nauczyciele mieli statutowo określone (np. 0,12), że mogą wystawiać ocenę wyższą, 

gdy uważają, że uczeń na nią zasługuje (na tle klasy). Teoretycznie istnieje taka możliwość, a w praktyce 

nauczyciele kierują się jedynie średnią; nieliczne jednostki wystawiają oceny biorąc również pod uwagę 

indywidualne postępy ucznia w nauce. 

5. Wzorowy uczeń w klasach 1-3 – warunkiem otrzymania odznaki wzorowego ucznia oprócz bardzo 

dobrych wyników w nauce jest uczestniczenie w konkursach i zostanie ich laureatem. Nie wszystkie 

dzieci mają odwagę wziąć udział w konkursach lub nie zostają laureatami a mają bardzo dobre wyniki w 

nauce. Poza tym jest zbyt mała różnorodność konkursów, nie wszystkie dzieci są uzdolnione plastycznie 

a w głównej mierze takie konkursy się odbywają. 

6. Pufy na łączniku – rodzice apelują o większą uwagę nauczycieli podczas dyżurów na korytarzu na 

parterze. Znajdują się tam małe pufy, którymi dzieci się rzucają. Ewentualnie zamiana ich na większe. 

7. Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce dla klas VII i VIII – jakie nagrody po uzyskaniu kół olimpijskich 

w klasach II-VI są przewidziane dla bardzo dobrych uczniów w późniejszych latach; klasy VII-VII? 

8. Konkursy szkolne, pozaszkolne – rodzice zgłaszają, że w szkole jest niewiele lub brak jest konkursów 

ogólnoszkolnych i międzyszkolnych, szczególnie dla klas IV-VIII. Większość konkursów to konkursy 

plastyczne przeznaczone dla klas młodszych. Na terenie kraju odbywają się różne konkursy z wielu 

dziedzin, do których nasza szkoła przystępuje sporadycznie lub wcale. 

9. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty – pytanie do dyrekcji czy takie zajęcia mogą być 

organizowane na terenie szkoły np. przez nauczycieli lub osoby z zewnątrz i na jakich warunkach. Do 

rozważenia jest możliwość dofinansowania zajęć przez Radę Rodziców. 

10. Zajęcia z fizyki – rodzice zgłaszają, że lekcje z fizyki nie są w należyty sposób prowadzone – wyświetlane 

slajdy bez właściwego tłumaczenia zagadnienia. 

11. Brama wejściowa od ul. Maturzystów – na czas braku swobodnego dojazdu przez bramę wjazdową na 

teren szkoły z powodu prowadzonej przebudowy parkingu na ul. Chemików i w związku z tym brakiem 

możliwości dojazdu np. wozu strażackiego czy karetki, od strony ul. Maturzystów zdjęte zostało 

częściowo ogrodzenie i furtka. Nadal trwają prace związane z przebudową parkingu ale dojazd do bramy 

szkoły jest już w pełni możliwy dlatego ogrodzenie i furtka od strony ul. Maturzystów powinny zostać 

przywrócone do stanu poprzedniego. 

12. Pielęgniarka szkolna - pielęgniarka pełni dyżury w szkole dwa dni w tygodniu. Czy jest możliwość 

zwiększenia liczby dni, w których będzie obecna? 

13. Gabinet dentystyczny – 1 września zmienił się zapis art. 10 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe: Organ 

prowadzący szkołę lub placówkę zobligowany jest do przekazania do szkół dla dzieci i młodzieży oraz 

placówek[3], z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, 

informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w 

zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych. 

Czy Organ prowadzący przekazał do szkoły informację o podmiotach wykonujących działalność leczniczą 

w zakresie leczenia stomatologicznego, finansowanych ze środków publicznych? 
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Ustalono, że następne zebranie Rady Rodziców odbędzie się w październiku. Dokładna data zostanie podana w 

późniejszym terminie. Wstępnie zapowiedziano pracę nad harmonogramem spotkań oraz preliminarzem 

wydatków Rady. 

 

Ponieważ nie było więcej spraw do omówienia p. Anna Gizińska podziękowała rodzicom za udział w spotkaniu i 

na tym zakończono posiedzenie Rady Rodziców.  

 

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. 

 

 

Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców 

/podpisy na oryginale/ 

Protokołował: 

/podpisy na oryginale/ 

Podpis:……………………………. Podpis:……………………………. 

 

Załączniki do protokołu: 

 

1. Lista obecności z dn. 19.09.2019  r. wraz z oświadczeniami w sprawie RODO. 

2. Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców za okres od 1 września 2017 r. do 3 września 2018 

r. 

3. Uchwała nr 1/2019/2020 w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020. 

4. Uchwała nr 2/2019/2020 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców na rok szkolny 

2019/2020. 

5. Uchwała nr 3/2019/2020 w sprawie zatwierdzenia  programu wychowawczo – profilaktycznego na rok 

szkolny 2019/2020. 

6. Uchwała nr 4/2019/2020 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie ustalenia dodatkowych dni 

wolnych od zajęć  w roku szkolnym 2019/2020, na podstawie par. 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku. 

7. Wniosek od nauczycieli dotyczący finansowania dyplomów dla pierwszych klas oraz autokaru na wyjazd 

do Palmir. 


