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Protokół nr 5 2017/2018 

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

w Nowym Dworze Maz.  
z dnia 6 kwietnia 2018 r. 

 
 
 
W dniu 6 kwietnia 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: 13 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. Następnie głos zabrał wiceprzewodniczący Pan Łukasz Wiśniewski. 
 
Ad. 2 
 
Na spotkaniu omówione zostały następujące sprawy, wg porządku: 
 

1. Wygląd roll-upu Rady Rodziców. Ustalono, że będzie w kolorze niebieskim w odcieniu zbliżonym do logo 
RR oraz będzie zawierał takie informacje, jak: logo, adres na Facebooku, e-mail oraz nazwę: Rada 
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

2. Zgłoszenie na obiady od nowego roku szkolnego 2018/2019 – od Kierownika gospodarczego szkoły 
otrzymaliśmy wzór deklaracji/zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej, która miałby zastąpić 
dotychczas obowiązującą formę zapisu osobistego (druk zgłoszenia w załączeniu do protokołu). Treść 
pozostaje do zweryfikowania i wniesienia ewentualnych uwag, szczególnie pod kątem zmiany przepisów 
w zakresie ochrony danych osobowych. Deklaracje byłyby przyjmowane u Kierownika gospodarczego od 
dnia 24 sierpnia br. 

3. Kino letnie – ze strony Rady Rodziców padł pomysł wykupienia rocznej licencji na wyświetlanie filmów w 
szkole – Parasol Licencyjny MPLC. Jednocześnie poddano pomysł zorganizowania w związku z tym kina 
letniego przez szkołę lub/i cyklicznych spotkań filmowych dla uczniów. Pomysł zostanie przedstawiony 
nauczycielom. Koszt wykupienia licencji to 2 000,- zł netto (załącznik nr 2). 

4. Wniosek od przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego p. Natalii Chojnackiej o przyznanie 
dofinansowania warsztatów klas integracyjnych w wysokości 600,- zł został rozpatrzony pozytywnie. 

5. Dzień dziecka w szkole – Rada Rodziców we współpracy ze szkołą i Stowarzyszeniem Przyjaciół Piątki 
chciałaby zorganizować atrakcje dla dzieci. Ze strony Samorządu Uczniowskiego padły następujące 
propozycje: zorganizowanie  teleturnieju Milionerzy, trampoliny, słodycze i wata cukrowa, ognisko, kącik 
świeżych owoców oraz popcorn. Ze strony RR pojawiły się następujące pomysły: kl. 1-3 – przeciąganie 
liny, skoki w workach, siatkówka, biegi na czas, kręgle z butelek plastikowych wypełnionych wodą, 
odbijanie piłeczki pingpongowej, skakanki, rzuty do celu; dla kl. 4-7 – mecze piłki nożnej, siatkówki, piłki 
ręcznej, mini Mundial, biegi na czas, skoki w dal, malowanie twarzy, zbijak, dwa ognie, badminton, ping-
pong, jedzenie jabłka bez użycia rąk. 
 
Dodatkowo RR chciałby zorganizować pokaz mody ekologicznej, w którą zaangażowani byliby uczniowie 
całej klasy (klasa wybiera spośród siebie reprezentanta i projektuje oraz wykonuje dla niego strój). Efekt 
pracy byłby prezentowany na oficjalnym pokazie mody. Propozycja miejsca – łącznik. 
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Teleturniej Milionerzy wymaga przygotowania regulaminu, zasad eliminacji i sposobu przeprowadzenia 
części właściwej. Teleturniej przeznaczony byłby jest dla klas 4-7 (wstępne ustalenia: eliminacje do 
teleturnieju w klasach, do finału przechodzi maksymalnie 20 osób, w finale 15 pytań) 
 

Na spotkanie przybyła prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki Pani Agnieszka Siwek, która przedstawiła 
harmonogram działań prowadzonych przez Stowarzyszenie w związku z organizacją cyklicznego projektu pn.: 
Bezpiecznie na rowerze (26 maja) organizowanym w szkole oraz propozycję wspólnego przygotowania obchodów 
Dnia Dziecka w szkole. Omówione zostały wstępnie wspólne działania i pomysły, które przedstawione zostaną 
nauczycielom do przedyskutowania. 
 
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 16 kwietnia. 
 

Protokół zawiera 3 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. 06.04.2018 r. 
2. E-mail – legalne wyświetlanie filmów w szkole - Parasol Licencyjny MPLC – informacje i oferta dla szkół. 
3. Druk deklaracji/zgłoszenia dziecka na obiady w stołówce szkolnej obowiązujący w roku szkolnym 

2018/2019. 


