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Protokół nr 4 2017/2018 

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

w Nowym Dworze Maz.  
z dnia 20 marca 2018 r. 

 
 
 
 
W dniu 20 marca 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 2017/2018  
w składzie osobowym: 11 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. 
3. Zakończenie zebrania. 

 
 
Ad. 1 
 
Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Chowaniec, która powitała wszystkich i 
przedstawiła harmonogram zebrania.  
 
Ad. 2 
 
Na spotkaniu omówione zostały następujące sprawy, wg porządku: 
 

1. Rada Rodziców chciałaby zorganizować obchody Dnia Dziecka w szkole, we współpracy z nauczycielami 
i Stowarzyszeniem Przyjaciół Piątki. Zaproponowano, by Samorząd Uczniowski zrobił rozeznanie wśród 
uczniów na temat tego, jak dzieci chciałyby spędzić ten dzień i jakie można dla nich przygotować atrakcje. 
Zdecydowano, by do końca marca Samorząd przesłał swoje propozycje. 
 
Ze swojej strony Rada Rodziców wychodzi z propozycją zorganizowania: 
 

• różnych form aktywności sportowej do zastanowienia się nad: terminem propozycjami 
aktywności, liczbą dni (wstępnie 3-4 dni) – termin: do następnego zebrania 

• pokazu mody ekologicznej – każda klasa spośród swoich uczniów wybrałaby swojego 
reprezentanta i wspólnie przygotowała dla niego strój z elementów ekologicznych. Finałowy 
pokaz mody odbył by się na łączniku szkoły. 

 
Po przesłaniu propozycji przez Samorząd Uczniowski, członków Rady Rodziców i zebraniu informacji do 
zastanowienia i ustalenia pozostanie: termin, liczba dni (wstępnie 3-4 dni) oraz wybranie atrakcji. 
 

2. Uzgodniono, że na kolejne spotkanie należy zaprosić p. Agnieszkę Siwek ze Stowarzyszenia Przyjaciół 
Piątki, aby wspólnie omówić pomysły i organizację Dnia Dziecka na terenie szkoły. 
 

3. W czerwcu należy podjąć temat rozeznania wśród ofert ubezpieczeniowych, by we wrześniu można 
przedstawić uczniom ofertę rekomendowaną przez Radę Rodziców. 
 

Ad. 3 
 
Ponieważ nie było więcej spraw do omówienia Pani Agnieszka Chowaniec podziękowała rodzicom za udział w 
spotkaniu i zakończono posiedzenie Rady Rodziców. Kolejne zebrania RR zaplanowano na 6 kwietnia. 



2 

 

 

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony. 

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

1. Lista obecności z dn. 20.03.2018 r. 


