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Protokół nr 4 /2016/2017 

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

w Nowym Dworze Maz.  
z dnia 27 stycznia 2017 r. 

 
 
 
W dniu 27 stycznia 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 2016/2017 w składzie: 19 
z 36 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.  
2. Przedstawienie i omówienie przez Dyrektora Szkoły spraw i problemów szkoły. 
3. Sprawy i wnioski zgłoszone przez Radę. 
4. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1 
 
Zebranie otworzył Dyrektor szkoły Pan Jerzy Kowalik. W dalszej części obrad ze strony Rady Rodziców rozmowę 
rozpoczęła Pani Magdalena Wysocka i Pani Jolanta Witkowska. 
 
Ad. 2 
 
W związku z wdrażaną reformą edukacji, Dyrektor omówił zmiany, jakie nastąpią z tym związane w naszej szkole 
i jaki jest proponowany podział miasta na obwody przynależne do Szkoły Podstawowej nr 5, nowo powstałej Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 7. Na sesji Rady Miasta, która odbędzie się w dniu 31.01.2017 r. 
zostanie przyjęta uchwała wprowadzająca zmiany w placówkach od dnia 1 września 2017 r.  
 
Ad. 3 
 
W związku z tym, że lista adresów e-mailowych, na które rodzice logują się do dziennika elektronicznego oraz na 
które są wysyłane newslettery nadal nie została zweryfikowana i nie do wszystkich rodziców docierają informacje 
wysyłane przez szkołę do dziennika, e-maile o wydarzeniach, sprawach dot. bieżącej działalności szkoły, itd. 
ponowiona została przez członków Rady Rodziców, prośba o jej zweryfikowanie. Dyrektor zobowiązał się do 
przekazania informacji o konieczności ponownej weryfikacji do osób odpowiedzialnych. 
 
 
Poruszono kwestię ujednolicenia przekazywania informacji o zadawanych pracach domowych. Informacje powinny 
się znajdować zarówno w dzienniku elektronicznych, jak i być podawane do zapisania w zeszycie. Z 
dotychczasowych doświadczeń wynika, że często informacje są podawane alternatywnie. W związku z ty, że nie 
wszystkie adresy emaliowe  są zweryfikowane, jak również nie ma obowiązku korzystania z dziennika 
elektronicznego codziennie, informacja o pracach domowych przede wszystkim powinna być zapisywana przez 
dzieci w zeszytach. 
 
Pozytywnie rozpatrzono wniosek o finansowanie udziału dzieci w konkursie artystycznym Asteriada w kwocie 50 
zł. 
 
Ad. 4 
 
Ponieważ nie było więcej spraw do omówienia zakończono posiedzenie Rady Rodziców. Kolejne zebranie RR 
odbędą się zgodnie z przyjętych na spotkaniu terminie. 
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Protokół zawiera 2 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. 27.01 2017 r. 


