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Protokół nr 1 rok szkolny 2022/2023 
 

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

z dnia 28 września 2022 r. 
 
 
 
W dniu 28 września 2022 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 2022/2023 w składzie osobowym: 25 osób z 35 członków rad oddziałowych 
Rady Rodziców oraz 3 osób 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 spraw związanych z funkcjonowaniem szkoły. 
3. Wybór nowego Prezydium Rady Rodziców oraz członków Komisji Rewizyjnej. 
4. Omówienie bieżących spraw i wniosków, które wpłynęły do Rady Rodziców. 
5. Zamknięcie zebrania. 

 
 
Ad. 1 
 
Zebranie otworzyli Dyrektor Jerzy Kowalik oraz Wicedyrektor Agnieszka Rabiej, którzy pokrótce 
omówili sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły w nowym roku szkolnym. 
 
W związku z problemami z wyborem oddziałach rad klasowych zgodnie z regulaminem rady rodziców, 
zgłoszony został przez p. Agnieszkę Rabiej wniosek o zmiany w tym zakresie. Chodzi m.in. o protokół  
z przeprowadzania głosowania oraz zapis o głosowaniu tajnym. Często wybór odbywa się przez 
aklamację. 
 
W tym roku szkolnym uczy się w naszej szkole 762 uczniów w 35 klasach, z czego 88 to uczniowie 
z Ukrainy. Na zakup podręczników i innych pomocy naukowych dla tych uczniów pozyskiwane są środki 
rządowe. 
 
Na 12 października zaplanowano ślubowanie klas pierwszych. 
 
Podczas zebrania pojawiły się do dyrekcji pytania od rodziców, na które w miarę możliwości udzielono 
od razu odpowiedzi: 
 

1. Organizacja zajęć WF-u. Szkoła została wybudowana dla mniejszej liczby dzieci. Istniejące sale 
gimnastyczne nie są wystarczające. Począwszy do klasy 4, dzieci mają zajęcia na miejskim 
basenie oraz lekcje wychowania fizycznego w hali NOSIR-u. Pojawiają się pogłoski,  
że ze względu na brak funduszy w kasie miasta, zajęcia na basenie mogą przestać być 
finansowane. W tej sytuacji pojawi się problem dostępności sal sportowych dla wszystkich klas. 
Kilka lat temu powstał projekt rozbudowy szkoły o halę sportową. Każdego roku szkoła 
wnioskuje do miasta o ujęcie w budżecie budowy hali, jednak temat pozostaje nadal otwarty. 
W związku z tym jest prośba o pomoc w tym zakresie radę rodziców i wszystkich rodziców 
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poprzez petycję do burmistrza oraz podjęcia innych inicjatyw umożliwiających pozyskanie 
funduszy na ten cel. 
 

2. Wśród uczniów pojawiły się pojedyncze przypadki wszawicy. Wniosek o przesłanie do rodziców 
informacji w tej sprawie poprzez e-dzennik, z prośbą by przejrzeli głowy swoim dzieciom, 
 jak również, żeby w szkole razem z pielęgniarką zrobić akcję sprawdzenia czystości głów  
u wszystkich uczniów. 
Dyrektor obiecał zająć się sprawą. 
 

3. Rodzice z klas „0” zwrócili uwagę, że papier toaletowy znajduje się przed wejściem do kabiny  
i dzieci zapominają o nim lub biorą w odpowiedniej ilości ze sobą do kabiny. Pojawił się 
wniosek, żeby papier wrócił do kabin w zamykanych pojemnikach. Dotychczasowe rozwiązanie 
było spowodowane tym, że niektóre dzieci w niewłaściwy sposób korzystały z papieru 
 i wrzucały całe rolki do muszli klozetowej lub rozrzucały papier po toalecie. 
Dyrektor obiecał zamontować ponownie pojemniki na papier w kabinach. 
 

4. Przy okazji tematu toalet dyrekcja zwróciła uwagę na powracający temat niewłaściwego 
korzystania z nich przez dzieci. Nie jest to zjawisko nagminne, ale powtarzające się od czasu  
do czasu. Deski klozetowe, ściany i podłogi są zanieczyszczone moczem jak i kałem. W związku 
z tym, że nie można założyć monitoringu w toaletach, dyrekcja skłania się ku zakazowi 
wychodzenia do toalety w ciągu lekcji, bowiem wtedy najczęściej dochodzi do tego rodzaju 
zachowań. Brudne toalety zniechęcają inne dzieci do korzystania z nich. W trakcie przerw 
łatwiej jest zapanować nad problemem. Dyrekcja poproszona została o poinformowanie 
rodziców o tym problemie poprzez e-dzennik oraz rozmowę wychowawców z uczniami 
podczas godzin wychowawczych.  
 

5. Klasy „0” chciałyby mieć w szatniach szafki na buty wzorem tych, które były w przedszkolach. 
Niestety nie ma środków finansowych w szkole na zakup takich szafek. Koszt jednego 
segmentu składającego się z 5 szafek to około 2 tys. zł. 
 

6. Świetlica dla klas „0” jest czynna do godziny 17.00. W pojedynczych przypadkach zdarza się,  
że rodzic nie może z przyczyn niezależnych od siebie dotrzeć do godziny 17.00, żeby odebrać 
dziecko. Pojawiła się prośba, żeby w takich przypadkach sprowadzać dziecko do świetlicy  
dla klas 2-4, żeby dziecko mogła w niej poczekać na rodzica. 
Istnieje taka możliwość w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim telefonie do wychowawcy. 
 

7. Rodzice zgłaszają, że w automacie szkolnym pojawiają się tzw. niezdrowe przekąski.  
Jest wniosek, żeby przejrzeć zawartość automatów i zwrócić się do dostawcy, żeby nie 
umieszczał w nich produktów typu chipsy, napoje gazowane itp., uważane za niezdrowe. 
Dyrekcja zobowiązała się weryfikacji zawartości automatów i kontaktu w tej sprawie  
z dostawcą produktów. 

 
 

Więcej pytań nie było. Dyrekcja podziękowała za spotkanie i przekazała głos dotychczasowej 
przewodniczącej p. Annie Gizińskiej. 
 
Ad. 2  
 
Przewodnicząca Rady Rodziców przedstawiła i omówiła działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 
2021/2022, zasady funkcjonowania Rady oraz zasady udzielania dofinansowania. Obecnym omówiono 
sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców obejmujące okres od 1 września 2021 r.  
do 31 sierpnia 2022 r. 
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Ad. 3 
 
W związku z upływem kadencji Prezydium Rady Rodziców, które wybierana jest na okres 1 roku 
szkolnego, przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Gizińska omówiła i rozpoczęła procedurę zgłaszania 
kandydatur do organów rady rodziców oraz wyboru nowego Prezydium i Komisji Rewizyjnej na rok 
szkolny 2022/2023: 
 
 
Do Prezydium Rady Rodziców zaproponowano następujące kandydatury: 
 
p. Anna Gizińska 
p. Katarzyna Sołtys 
p. Katarzyna Kamińska 
p. Magdalena Wysocka 
p. Olga Godlewska 
p. Anna Dobrosielska 
p. Bożena Milkowska 
 
Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie, a ostateczny skład Prezydium Rady Rodziców 
określony w uchwale  nr 1 2022/2023 przedstawia się następująco (załącznik nr 2): 
 
Przewodniczący Rady Rodziców p. Anna Gizińska 
Wiceprzewodniczący Rady Rodziców p. Katarzyna Sołtys 
Sekretarz Rady Rodziców p. Magdalena Wysocka 
Skarbnik Rady Rodziców p. Katarzyna Kamińska 
Członek Rady Rodziców p. Olga Godlewska 
Członek Rady Rodziców p. Anna Dobrosielska 
Członek Rady Rodziców p. Bożena Milkowska 
 
Do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców zaproponowano następujące kandydatury: 
 
p. Adriana Mośkiewicz 
p. Aleksandra Kruszewska 
p. Joanna Bednarek 
 
Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie, a ostateczny skład Komisji Rewizyjnej określony  
w uchwale nr 2 2022/2023 przedstawia się następująco (załącznik nr 3): 
 
Przewodniczący p. Adriana Mośkiewicz 
Sekretarz p. Aleksandra Kruszewska 
Członek Komisji p. Joanna Bednarek 
 
Podjęto także uchwały w sprawie zatwierdzenia programu wychowawczo-profilaktycznego na rok 
szkolny 2022/2023 (załącznik nr 4) oraz w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie ustalenia 
dodatkowych dni wolnych od zajęć  w roku szkolnym 2022/2023 (załącznik nr 5). 
 
Ad. 4 
 
W dalszej części spotkania rodzice zgłaszali wnioski i pytania dotyczące funkcjonowania szkoły. Sprawy 
w miarę możliwości były wyjaśniane podczas zebrania.  
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1. Czy w dniach wolnych od zajęć będą odbywały się dyżury w świetlicy, ponieważ nie ma nigdzie 
na ten temat informacji.  
(Pytanie należy przekazać do dyrekcji) 
 

2. Cd. w temacie dni wolnych od zajęć. Czy jest możliwość, żeby w tygodniach po długich 
weekendach nie planować sprawdzianów i kartkówek. Są to dni wolne od zajęć, dzieci często 
wyjeżdżają lub po prostu spędzają czas z rodziną. Jeśli mają zaraz po powrocie do szkoły 
sprawdziany lub kartkówki, to ten wypoczynek okazuje się nie być dla wszystkich jednakowy. 
 

3. Od początku roku szkolnego rodzice klas 0-3 nie mogą wejść do szatni szkoły. Nie jest znana 
przyczyna. W czasie pandemii było to uzasadnione, ale obecnie nie ma pandemii. Dzieci, 
szczególnie te najmłodsze same wychodzą przed szkołę nie wiedząc czy ich opiekun na pewno 
już przyszedł. Poza tym trudno odnaleźć się nawzajem jak tłum stłoczonych rodziców czeka 
przed wejściem do szatni, co też utrudnia dojście do wejścia głównego szkoły. 
(Pytanie należy przekazać do dyrekcji) 
 

4. Pojawiają się głosy, że w szkole brakuje markerów do tablic ścieralnych. Czy szkoła może je 
zakupić czy potrzeba dofinansowania? 

 
Ustalono, że o następnym zebraniu Rady Rodziców członkowie zostaną poinformowani drogą mailową. 
Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie. Wstępnie zapowiedziano pracę nad 
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. 28.09.2022  r. wraz z oświadczeniami w sprawie RODO. 
2. Uchwała nr 1 2022/2023 w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 

2022/2023. 
3. Uchwała nr 2 2022/2023 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców na rok szkolny 

2022/2023. 
4. Uchwała nr 3 2022/2023 w sprawie zatwierdzenia  programu wychowawczo – profilaktycznego 

na rok szkolny 2022/2023. 
5. Uchwała nr 4 2022/2023 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie ustalenia 

dodatkowych dni wolnych od zajęć  w roku szkolnym 2022/2023, na podstawie par. 5 ust. 1 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku. 


