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Protokół nr 1 rok szkolny  2018/2019 
 

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

z dnia 20 września 2018 r. 
 

 
W dniu 20 września 2018 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 2018/2019 w 
składzie osobowym: 23 osoby z 36 członków rad oddziałowych Rady Rodziców, 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 bieżących spraw przez dyrektora szkoły i członków Rady Rodziców. 
3. Wybór nowego Prezydium Rady Rodziców oraz członków Komisji Rewizyjnej. 
4. Prezentacja dotycząca prac Rady Rodziców w ubiegłym roku wraz z informacją od stanie finansów. 
5. Omówienie bieżących spraw i wniosków, które wpłynęły do RR. 
6. Zamknięcie zebrania. 

 
Ad. 1 
 
Zebranie otworzył p. Jerzy Kowalik dyrektor SP nr 5, który powitał wszystkich zebranych i przedstawił cel  
i harmonogram zebrania. Dyrektor przedstawił także prezentację dotyczącą funkcjonowania szkoły i jej organów 
ustawowych (tj. dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców, i samorząd uczniowski - 4 organy) oraz omówił 
kompetencje, podstawę prawną funkcjonowania rady rodziców. W ramach prezentacji przedstawiono wzory 
poszczególnych dokumentów dotyczących działalności rady rodziców, w tym wzory uchwal podejmowanych przez 
radę, i jej przykładowy regulamin. Szczegółowo omówiono kompetencje rady rodziców uchwałodawcze  
i opiniodawcze. Ponadto w zebraniu udział wzięły ze strony szkoły panie: Ewa Wójcik –wicedyrektor szkoły 
 i p. Agnieszka Rabiej – wicedyrektor szkoły.  
 
Ad. 2  
 
W dalszej części spotkania zadawano dyrektorowi pytania , na które na bieżąco odpowiadał.  
 

1. Wydawanie uczniom podręczników do nauki - pytanie brzmiało, czy szkoła mogłaby zmienić zasady 
wydawania podręczników w kolejnym roku szkolnym, poprzez zastosowanie sprawniejszej organizacji  
i formy. Rodzice sugerowali, aby sporządzić grafik wydawania książek dla poszczególnych klas,  
a następnie informować rodziców poprzez dziennik elektronicznych, w jakich dniach będą wydawane 
podręczniki, aby uniknąć przeciążania uczniów dźwiganiem nadmiernej ilości książek. Sugestia została 
przez dyrekcję przyjęta do wiadomości i zastosowania w przyszłym roku szkolnym. 

2. Koła zainteresowań -  padła prośby o doprecyzowanie, według jakich zasad funkcjonują na terenie szkoły 
kółka zainteresowań. Rodzice pytali dlaczego nie mogą zapisywać się na nie wszystkie chętne dzieci,  
a jedynie dzieci, które wykazują uzdolnienia w danym obszarze. Skoro koło zainteresowań z założenia 
ma służyć rozwijaniu umiejętności wszystkich dzieci, nie tylko tych zdolnych, to powinny one obejmować 
wszystkich, którzy wykazują chęć uczestnictwa. Ze strony przedstawicieli szkoły padło wyjaśnienie, że 
szkoła nie posiada środków finansowych na realizację takich kółek zainteresowań dla wszystkich chętnych 
dzieci. Z wyjaśnień dyrektora wynikało, że zajęcia  organizują chętni nauczyciele, którzy nie otrzymują 
wynagrodzenia za przepracowane w ramach dodatkowych zajęć godziny. W związku z tym dyrekcja nie 
może zmuszać nauczycieli do organizowania kolejnych kółek zainteresowań. W ocenie przedstawicieli 
rady rodziców sprawa wymaga wyjaśnienia i sprawdzenia w przepisach prawa, zasad organizowania  
i finansowania przez szkoły kółek zainteresowań.  

3. Świetlica szkolna dla klas 4 - świetlica szkolna obejmuje swym zakresem dzieci z klas 1-3. Ze strony 
rodziców padło pytanie, czy można objąć opieką w ramach zajęć świetlicowych, także dzieci chętne  
z klas 4, które ze względu na fakt, że poszły wcześniej do szkoły, tak naprawdę powinny być objęte 
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fachową opieką  nauczycielską, po zakończonych zajęciach szkolnych (ich rówieśnicy, którym z różnych 
przyczyn odroczono pójście do szkoły w wieku 6 lat, są teraz w klasie 3 i przysługuje im świetlica szkolna). 
Ze  strony dyrektora padła odpowiedź, że nie ma takiej możliwości i nie ma szansy objęcia tych dzieci 
opieką w świetlicy, natomiast dyrekcja oferuje dostęp do czytelni mieszczącej się w szkolnej bibliotece.  

4. Szafki na podręczniki i przybory szkolne. Kolejne pytanie dotyczyło wskazania możliwości 
udostępnienia dzieciom szafek na książki, gdyż zgodnie z projektem rozporządzenia MEN w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach od kolejnego semestru szkolnego, szkoła będzie 
zobowiązana do zapewnienia uczniom pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych w szkole. 
Dyrektor wskazał, że dla klas 1-4 jest taka możliwość, aby dzieci pozostawiały podręczniki w szafkach  
w poszczególnych klasach, natomiast dla uczniów starszych klas, jest możliwość wygospodarowania 
szafki w klasie, przy czym z uwagi na fakt, że dzieci muszą odrabiać lekcje w domu, faktycznie podręczniki 
nie mogą być pozostawiane w szkole. Celem wprowadzonych przez MEN zmian w rozporządzeniu  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach, w zakresie zapisu o obowiązku wskazania 
miejsca na pozostawienie podręczników w szkole było, jak wynika z uzasadnienia do rozporządzenia, 
skuteczniejsze egzekwowanie prawa ucznia i ograniczenie problemów z nadmiernym obciążeniem układu 
mięśniowo-szkieletowego negatywnie wpływającego na rozwój dziecka. Z powyższego wynika, że realia 
są dalekie od zapisów i regulacji dotyczących kwestii dźwigania ciężkich podręczników.  

5. Basen - rodzice zapytali dyrektora, dla jakich klas zgodnie z regulacjami, przewidziany jest basen 
realizowany w ramach zajęć lekcji W-F. Dyrektor wskazał, że zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami, 
basen jest przewidziany dla klas: 4, 5 i 6 i tylko te klasy mogą uczestniczyć w zajęciach na basenie 
miejskim, w godzinach zajęć lekcyjnych. Wobec powyższego jeden z rodziców, zapytał, dlaczego w takim 
razie jedna z klas 2 ma zajęcia na basenie w ramach lekcji W-F, co nie odpowiada przedstawionym 
powyżej zasadom? Dyrektor wyjaśnił, że jedna z klas 2 ma dwie lekcje W-F bezpośrednio jedna lekcja po 
drugiej i rodzice uczniów wskazanej klasy 2, poszli bezpośrednio do dyrektora NOSiR, z prośbą  
o udostępnienie dla ich dzieci jednego wolnego toru na basenie. Dyrektor NOSiR wyraził zgodę na 
udostępnienie toru dla tych dzieci, i rodzice z kolei zwrócili się do dyrektora szkoły z prośbą, o to, aby te 
dwie lekcje W-F były realizowane w formie zajęć na basenie. Dyrektor wyraził zgodę na prośbę rodziców 
klasy 2. Ze strony rodziców poproszono o uzasadnienie, dlaczego dyrektor zmienił obowiązujące reguły 
 i wyraził zgodę. Na to pytanie nie otrzymano odpowiedzi.  

6. Modernizacja boiska - przewidywany termin realizacji zadania upływa w dniu 5 listopada br. Dyrektor 
podkreślił, że modernizacja ta jest realizowana dzięki inicjatywie rodziców i ich zaangażowaniu, za co 
podziękował.  

 
W dalszej części dyrektor mówił o miejscach na rowery przed szkołą, jest ich obecnie 35. Dyrektor zwrócił się 
z prośbą do rodziców, aby bardziej aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, by więcej czasu spędzali w szkole, 
uczestniczyli w uroczystościach szkolnych, odwiedzali szkołę w czasie przerw. Jednocześnie dyrektor zwrócił 
uwagę, że mimo iż mamy dopiero początek nowego roku szkolnego, a już w szkole dokonywane są akty 
wandalizmu i zamieszczania na drzwiach łazienek różnych malowideł, niestety nie udało się ustalić sprawców.  
 
Ponadto dyrektor prosił, aby wszelką korespondencję dotyczącą zamieszczania informacji na stronie szkoły 
kierować pocztą elektroniczną na adres p. Agnieszki Rabiej i p. Radosława Modzelewskiego. Na tym 
zakończono spotkanie. Rodzice podziękowali  dyrekcji za obecność i rozpoczęcie obrad Walnego zebrania 
rady rodziców. 

 
 Ad. 3 
 
W związku z upływem kadencji Prezydium Rady Rodziców, która wybierana jest na okres 1 roku szkolnego, 
dotychczasowy wiceprezes rady rodziców p. Łukasz Wiśniewski omówił i rozpoczął procedurę zgłaszania 
kandydatur  do organów rady rodziców, oraz  wyboru nowego Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej 
na rok szkolny 2018/2019: 
 
 
Do Prezydium Rady Rodziców zaproponowano następujące kandydatury: 
p. Anna Gizińska, 

p. Łukasz Wiśniewski, 
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p. Jolanta Witkowska, 

p. Magdalena Wysocka  

p. Monika Nowak - członek 
p. Milena Gocejna 
p. Anna Łoń - członek 
 
Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie, a ostateczny skład Prezydium Rady Rodziców określony w 
uchwale  nr 1/2018 przedstawia się następująco: 
Przewodniczący Rady Rodziców p. Łukasz Wiśniewski  
Wiceprzewodniczący Rady Rodziców p. Anna Gizińska  
Sekretarz Rady Rodziców p. Magdalena Wysocka 
Skarbnik Rady Rodziców p. Jolanta Witkowska 
Członek Rady Rodziców p. Monika Nowak  
Członek Rady Rodziców p. Anna Loń, 
Członek Rady Rodziców p. Milena Gocejna. 
 
Do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców zaproponowano następujące kandydatury: 
p. Monika Janicka, 
p. Bożena Milkowska, 
p. Ewa Tabor. 
  
Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie, a ostateczny skład Komisji Rewizyjnej określony w uchwale nr 
2/2018  przedstawia się następująco: 
 
Przewodniczący p. Ewa Tabor, 
Sekretarz p. Monika Janicka, 
Członek Komisji p. Bożena Milkowska, 
 
Ad. 4 
 
Dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Rodziców przedstawił i omówił działalność Rady Rodziców w roku 
szkolnym 2017/2018 oraz prosił o większe zaangażowanie ze strony rodziców w pracę rady. Obecnym na sali 
rodzicom przedłożono do wglądu Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców obejmujące okres  
od 1 września 2017 r. do 3 września 2018 r. 
 
Ad. 5 
 
Wnioski do Rady Rodziców:  
 

1) wniosek przekazany przez Dyrekcję SP nr 5 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć  
w roku szkolnym 2018/2018, na podstawie par. 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 roku. Zgodnie z zapisami wskazanego jw. Rozporządzenia, dyrektor szkoły, 
po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a gdy rada szkoły lub placówki nie została powołana, 
rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może ustalić dodatkowo 
maksymalnie do 8 dni wolnych od zajęć, w tym 3 dni na przeprowadzenie egzaminu ośmioklasisty. 
Rada Rodziców podjęła uchwałę nr 3/ 2018 wyrażającą akceptację przedstawionej propozycji, 
wyznaczenia dodatkowych dni wolnych według przesłanego wykazu (w załączeniu).  

2) wniosek przekazany przez Dyrekcję SP nr 5 w sprawie zatwierdzenia programu wychowawczo – 
profilaktycznego na rok szkolny 2018/2018 (załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2018). Członkowie Rady 
omówili treść programu oraz ewentualne uwagi dotyczące treści merytorycznej przedłożonego 
projektu (uwagi znajdują się w załączniku do uchwały nr 4/2018) Rada podjęła decyzję o 
zatwierdzeniu treści programu wychowawczo – profilaktycznego na bieżący rok szkolny i podjęła 
uchwałę nr 4 /2018 w sprawie zatwierdzenia jego treści . 

3) Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki skierowało na skrzynkę RR propozycję w zakresie partnerskiego 
przeprowadzenia w dniu 28 września 2018 r. na terenie NOSIR-u imprezy sportowej w ramach 
projektu Europejski Tydzień Sportu. Propozycja znalazła pełną aprobatę członków RR, ze strony 
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prezydium skieruje zapytanie o określenie rodzaju i zakresu wzajemnej współpracy w ramach 
organizowanej imprezy.  

 
Ad. 6 
 
Ustalono, termin następnego zebrania na dzień 31 października 2018 r. Wstępnie zapowiedziano pracę nad 
harmonogramem spotkań oraz preliminarzem wydatków Rady. 
 
Ponieważ nie było więcej spraw do omówienia p. Łukasz Wiśniewski podziękował rodzicom za udział w spotkaniu 
i na tym zakończono posiedzenie Rady Rodziców.  
 
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony. 

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

1. Lista obecności z dn. 20.09.2018  r. wraz z oświadczeniami w sprawie RODO, 
2. Uchwała nr 1/2018 w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 
3. Uchwała nr 2/2018 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 
4. Uchwała nr 3/2018  w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie  ustalenia dodatkowych dni wolnych 

od zajęć  w roku szkolnym 2018/2018, na podstawie par. 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku.  

5. Uchwała nr 4/2018 w sprawie zatwierdzenia  programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 
2018/2018, 

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


