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Protokół nr 1 2017/2018 
 

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

z dnia 29 września 2017 r. 
 

 
 
W dniu 29 września 2017 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 2017/2018 w 
składzie osobowym: 25 z 37 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, przedstawienie i zatwierdzenie proponowanego porządku zebrania. 
2. Omówienie bieżących spraw przez dyrektora szkoły 
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 Przewodniczący Rady Rodziców Pan Łukasz Wiśniewski, który powitał wszystkich i przedstawił 
harmonogram zebrania.  
 
Ad. 2 
 
Na spotkanie przybył Dyrektor Szkoły Pan Jerzy Kowalik, który opowiedział o zmianach w szkole, które nastąpiły 
od pierwszego września. W związku z reformą szkolnictwa i potrzebą dostosowania placówki do wymogów z tym 
związanych, przeprowadzono w trakcie wakacji remonty na terenie szkoły, w tym: przeniesiono bibliotekę w inne 
miejsce i zaadaptowano po niej sale dla klas „0”, wyremontowano i wyposażono pracownie do chemii i fizyki, 
doposażono plac zabaw, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przed głównym wejściem do szkoły. Pan 
Dyrektor nadmienił, że w dniu 31 sierpnia został zatwierdzony przez organ nadrzędny i wszedł w życie z dniem 1 
września nowy statut szkoły. 
 
W ramach rządowego programu Bezpieczna+ szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 44 000 zł na realizowanie 

zadań związanych z projektem. W jego ramach rozpoczęły się zajęcia warsztatowe i spotkania z rodzicami dla 

wszystkich oddziałów. Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu warsztatów skierowanych do uczniów, 

rodziców i nauczycieli oraz opracowania pakietów materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpiecznego korzystania z nowych 

technologii. Termin zakończenia projektu upływa w grudniu 2017 r.  

W planach jest również remont schodów przed szkołą, natomiast w czasie odłożony został dalszy remont boiska 
ze względu na koszty budowy tj. ok. 400 tys. zł, z uwagi na brak środków finansowych, które zostały przeznaczone 
na remont i dostosowanie szkoły do wymogów związanych z reformą szkolnictwa – ok. 400 tys. zł. 
Ewentualna realizacja remontu boiska będzie zrealizowana w systemie: ,,Projektuj i buduj” w  2018 roku. 
 
W trakcie zebrania członkowie Rady Rodziców zadawali pytania dyrektorowi, na które na bieżąco odpowiadał: 

• obiady – nie wszystkie chętne dzieci mogą korzystać z obiadów, ze względu na ograniczoną wydajność 
kuchni. W ubiegłym roku wydawanych było około 220 obiadów, w tym roku w związku z pojawieniem się 
większej liczby klas „0” w szkole, które muszą mieć zapewnione warunki takie, jak w przedszkolach, liczba 
wydawanych obiadów zwiększona została do 350. Wciąż na liście rezerwowych widnieje około 30 
chętnych osób. Dyrekcja zapewnia, że dołoży starań, żeby wszystkie chętne dzieci z listy rezerwowej 
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miały możliwość korzystania z posiłków, natomiast nie jest w stanie na chwilę obecną określić, w jakim 
czasie lista rezerwowa zostanie wygaszona. 

• alarm pożarowy i ewakuacja – zgodnie z przepisami placówki edukacyjne są zobowiązana do 
przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji szkoły w ramach ćwiczeń na wypadek pożaru lub innego 
zagrożenia. Takie akcje mają się odbyć w listopadzie br. i maju 2018 roku. 

• strona internetowa – wciąż nie ma ostatecznej wersji strony internetowej, nad którą pracowały zespoły: 
nauczycielski oraz rady rodziców w roku szkolnym 2016/2017. 

 
Do zaopiniowania przez Radę został przedłożony został Plan finansowy szkoły na rok 2018. 
 
Ad. 3 
 
W związku z upływem kadencji Prezydium Rady Rodziców, która wybierana jest na okres 1 roku szkolnego, 
dotychczasowy przewodniczący Rady Rodziców p. Łukasz Wiśniewski rozpoczął procedurę zgłaszania kandydatur 
i wyboru nowego Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2017/2018: 
 
Do Prezydium Rady Rodziców zaproponowano następujące kandydatury: 
p. Agnieszka Chowaniec 
p. Ewa Tabor 
p. Łukasz Wiśniewski 
p. Beata Romaniuk 
p. Magdalena Wysocka 
p. Jolanta Witkowska 
p. Monika Nowak 
 
Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. A ostateczny skład Prezydium Rady Rodziców określony w 
uchwale nr 4 przedstawia się następująco: 
 
Przewodniczący Rady Rodziców p. Agnieszka Chowaniec 
Wiceprzewodniczący Rady Rodziców p. Łukasz Wiśniewski 
Sekretarz Rady Rodziców p. Magdalena Wysocka 
Skarbnik Rady Rodziców p. Jolanta Witkowska 
Członek Rady Rodziców p. Beata Romaniuk 
Członek Rady Rodziców p. Monika Nowak 
Członek Rady Rodziców p. Ewa Tabor 
 
Do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców zaproponowano następujące kandydatury: 
 
p. Monika Janicka 
p. Michał Mitak 
p. Aleksander Biernacki 
 
Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. A ostateczny skład Komisji Rewizyjnej określony w uchwale nr 
5  przedstawia się następująco: 
 
Przewodniczący p. Monika Janicka 
Sekretarz p. Aleksander Biernacki 
Członek Komisji p. Michał Mitak 
 
Ad. 4 
 
Dotychczasowy Przewodniczący Rady Rodziców przedstawił i omówił przygotowaną prezentację dotyczącą 
działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 oraz sprawozdanie finansowe z działalności Rady 
Rodziców obejmujące  okres od 1 września 2016 r. do 1 września 2017 r. 
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Ad. 5 
 
Wnioski do Rady Rodziców:  

1. wniosek od p. Agnieszki Przygódzkiej ze świetlicy szkolnej, która zwróciła się do Rady Rodziców o 
dofinansowanie upominków dla nauczycieli w związku z Dniem Edukacji Narodowej (załącznik nr 5). Rada 
podjęła decyzję o przedstawieniu oferty lokalnej firmy zajmującej się sprzedażą podobnych, ale tańszych 
wyrobów dodatkowo nie obarczonych kosztami dostawy, które zostaną sfinansowane po akceptacji tejże 
oferty przez wnioskującego. 

 
Ad. 6 
 
Ustalono, że o terminie następnego zebrania wszyscy członkowie Rady Rodziców zostaną poinformowani za 
pośrednictwem e-maila. Wstępnie zapowiedziano pracę nad harmonogramem spotkań, regulaminem Rady 
Rodziców, który musi ulec zmianie w związku z przyjęciem przez szkołę nowego Statutu Szkoły oraz preliminarzem 
wydatków Rady. 
 
Ponieważ nie było więcej spraw do omówienia p. Łukasz Wiśniewski podziękował rodzicom za udział w spotkaniu 
i zakończono posiedzenie Rady Rodziców.  
 
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony. 

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

1. Lista obecności z dn. 29.09.2017 r. 
2. Uchwała nr 4 w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 
3. Uchwała nr 5 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 
4. Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców za okres od 1 września 2016 r. do 1 września 

2017 r. 
5. Wniosek o dofinansowanie upominków dla nauczycieli. 


