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Protokół nr 2 rok szkolny 2019/2020 

 

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

w Nowym Dworze Mazowieckim 

z dnia 15 października 2019 r. 

 

 

W dniu 15 października 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: 17 osób 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. Omówienie przez Dyrekcję zagadnień zgłoszonych przez rodziców podczas poprzedniego zebrania Rady. 

3. Przedstawienie przez Dyrekcję koncepcji rozbudowy sali gimnastycznej. 

4. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.  

5. Zamknięcie zebrania. 

 

 

 

Ad. 1 

 

Zebranie otworzyła przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Gizińska, która powitała przybyłych na zebranie oraz 

Dyrekcję szkoły. W dalszej części podziękowała zebranym za zaangażowanie i obecność podczas festynu z okazji 

35-lecia powstania szkoły oraz poprosiła o przekazanie podziękowań pozostałym rodzicom, którzy brali udział w 

imprezie, podczas najbliższych zebrań z rodzicami. 

 

 

Ad. 2 

 

Po zebraniu Rady Rodziców w dniu 19 września zgłoszone zostały wnioski i pytania odnośnie funkcjonowania 

szkoły. Lista tych wniosków i pytań została przekazana do dyrekcji z prośbą o przybycie na najbliższe zebranie 

Rady Rodziców i odniesienie się do nich (lista wniosków i pytań znajduje się w protokole nr 1 z dnia 19 września 

2019 r.) 

 

1. Worki na kapcie – w związku z licznymi zapytaniami i wnioskami od rodziców i klas, od początku 

października możliwe jest zostawianie worków w szatni bez konieczności zabierania ich do domu 

2. Uczniowie udający się na zajęcia wychowania fizycznego poza szkołę, np. do hali sportowej NOSiR czy 

na basen mogą zostawiać plecaki na terenie szkoły w miejscu wskazanym przez nauczyciela.  

3. Szafki w szatniach – szkoła zamówiła 100 szafek do szatni firmy UMSTAHL w kolorze żółtym i niebieskim. 

Szafki zostaną ustawione w korytarzach w szatni. W pierwszej kolejności szafki będą dla klas IV oraz dla 

klasy 2c. Czas realizacji zamówienia to listopad. Wówczas szkoła zgłosi potrzebę pomocy rodziców przy 

wnoszeniu i ustawieniu szafek. 

4. Oceny śródroczne i roczne – oceny te stanowią narzędzie pomocnicze w wystawianiu ocen na koniec 

semestru i roku. Tzw. widełki zostały ustalone na podstawie ocen sprzed średniej ważonej. Z obserwacji 

nauczycieli wynika, że jest to system najbardziej sprawiedliwy. 

5. Wzorowy uczeń w klasach 1-3 – możliwe są zmiany kryteriów przyznawania odznaki wzorowego ucznia 

w klasach 1-3. Proponowany projekt można głosić do Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej do p. Iwony 

Zielińskiej. 

6. Pufy na łączniku – małe pufy zniknęły z korytarza dla młodszych dzieci. 
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7. Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce dla klas VII i VIII – rodzaj nagród za bardzo dobre wyniki w 

nauce wynika ze statutu szkoły, tj. dyplomy, narody książkowe i rzeczowe. 

8. Konkursy szkolne, pozaszkolne – dla uczniów oferowanych jest coraz więcej konkursów z różnych 

dziedzin. Harmonogram działań na cały rok znajduje się w programie wychowawczo-profilaktycznym a 

także informacje o konkursach pojawiają się na stronie internetowej szkoły, profilu szkoły oraz 

przesyłane są przez nauczycieli za pośrednictwem e-dziennika. Z obserwacji nauczycieli wynika, że 

najchętniej biorą udział w konkursach dzieci z klas 0-4 a w starszych klasach są to raczej nieliczni 

uczniowie.  

9. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty – szkoła oferuje dla klas VIII zajęcia 

wyrównujące/przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Nie są to zajęcia obowiązkowe. Zajęcia 

prowadzone są z języka polskiego i matematyki. Informacje o zajęciach zostaną przesłane przez 

nauczycieli za pośrednictwem e-dziennika. 

10. Zajęcia z fizyki – dyrekcja odbyła rozmowę z nauczycielem prowadzącym na temat jakości 

prowadzonych zajęć. Wg zapewnień nauczyciela nastąpi zmiana w formie przekazywanej wiedzy. 

11. Brama wejściowa od ul. Maturzystów – ogrodzenie od strony ul. Maturzystów zostało przywrócone do 

stanu sprzed przebudowy parkingu przy ul. Chemików. Do zamontowania zostaje jeszcze barierka przy 

wejściu do szkoły oddzielająca parking od bezpośredniego wyjścia na ulicę. Jest to wymóg 

bezpieczeństwa, żeby dzieci nie wybiegały bezpośrednio na jezdnię/parking z terenu szkoły. 

12. Pielęgniarka szkolna – szkoła jest po rozmowie z Przychodnią GRAMED, z której wynika, że na tę chwilę 

nie ma możliwości pracy pielęgniarki w większym zakresie godzin w szkole ponad te już wyznaczone dni 

i godziny, z powodu braku personelu. 

13. Gabinet dentystyczny – na zapytanie rozesłane przez Urząd Miasta dotyczący realizacji świadczeń w 

zakresie leczenia stomatologicznego, żaden podmiot nie odpowiedział. Jest to problem występujący w 

całym kraju. Na ten moment sprawa nie ma rozwiązania. 

 

 

Ad. 3 

 

Dyrektor szkoły zaprezentował i omówił wstępne koncepcje rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną. Propozycje 

rozwiązań stanowią załącznik nr 2. 

 

 

Ad. 4 

 

Z uwagi na to, że w wyniku błędnie przeprowadzonych wyborów na zebraniu Rady Rodziców w dniu 19 września 

2019 r., w chwili obecnej w organach przedstawicielskich Rady zarówno w Prezydium jak i w Komisji Rewizyjnej 

jest dwóch przedstawicieli jednej klasy, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i regulaminem Rady 

Rodziców, przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna 

Gizińska zapytała pana Cezarego Orzoła, członka Komisji Rewizyjnej, czy wyraża wolę pozostania w organach czy 

chce zrezygnować z funkcji. Należy zauważyć, że jednocześnie może uczestniczyć w spotkaniach Rady Rodziców. 

Pan Cezary Orzoł zrezygnował z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Rady Rodziców poprosiła 

osoby obecne na zebraniu o zgłaszanie swoich kandydatur. Zgłosiły się 2 osoby: pani Ewa Tabor i pani Olga 

Godlewska. Przewodnicząca Rady Rodziców zarządziła głosowanie poprzez oddawanie głosów na kolejnych 

kandydatów. W wyniku głosowania pani Ewa Tabor zebrała 8 głosów „za” a pani Olga Godlewska zebrała 9 głosów 

„za”. Wobec powyższego do Komisji Rewizyjnej weszła w miejsce pana Cezarego Orzoła pani Olga Godlewska. 

 

Ustalono, że następne zebranie Rady Rodziców odbędzie się ponownie w październiku. Dokładna data zostanie 

podana w późniejszym terminie. Wstępnie zapowiedziano pracę nad planem pracy, harmonogramem spotkań 

oraz preliminarzem wydatków Rady. 

 

Podczas zebrania skarbnik p. Małgorzata Grzelak przedstawiła zebranym rodzicom zestawienie wpłat na fundusz 

Rady Rodziców z rozbiciem na poszczególne klasy oraz stan środków Rady na dzień 30 września, co stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 
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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 3 ponumerowane strony. 

 

 

Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców 

/podpisy na oryginale/ 

Protokołował: 

/podpisy na oryginale/ 

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

 

Załączniki do protokołu: 

 

1. Lista obecności z dn. 15.10.2019 r. 

2. Koncepcja rozbudowy sali gimnastycznej. 

3. Informacja o wpłatach w poszczególnych klasach na fundusz Rady Rodziców oraz informacja o stanie 

środków Rady Rodziców na dzień 30 września 2019 r.  


