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Protokół nr 6 2017/2018 

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

w Nowym Dworze Maz.  
z dnia 28 maja 2018 r. 

 
 
 
W dniu 28 maja 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: 9 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. Propozycje zmian w nowym roku szkolnym. 
4. 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. Pokaz mody eko – omówiono sprawy organizacyjne związane z pokazem oraz wybrano przedstawicieli 
Rady Rodziców, którzy w dniu pokazu pomogą przy jego realizacji. Zaakceptowano do zakupu ze środków 
Rady Rodziców listę materiałów papierniczych przesłaną przez nauczycieli odpowiedzialnych za 
przeprowadzenie pokazu (załącznik nr 1). Zobowiązano się do zakupu materiałów i dostarczenie ich do 
szkoły. 

2. Omówione zostały propozycje zmian w karcie zgłoszeniowej dzieci na obiady, która miałaby funkcjonować 
od nowego roku szkolnego. Kartę przekazano do Kierownika Gospodarczego – załącznik nr. 2. 

Ad. 3.  
 
Wstępnie omówiono propozycje tematów, którymi należy zająć się przed po rozpoczęciu roku oraz propozycje 
tematów do podjęcia podczas pierwszego zebrania Rady Rodziców w nowym składzie: 
 

1. Zwiększenie liczby wpłat na Radę Rodziców - aby zwiększyć wpływy środków finansowych Rady 
Rodziców, proponuje się na pierwszym zebraniu podjąć uchwałę polegającą na określeniu warunków 
„zwracania” do klas środków finansowych w nagrodę za najwyższą procentową liczbę dokonywanych 
przez klasę wpłat. „Zwrotu” można by dokonać poprzez np.: dofinansowanie wyjścia na pizzę, wycieczkę, 
warsztaty, dopłatę do autokaru, itp. 

2. Nagrody książkowe dla uczniów – proponuje się podjęcie uchwały, w której zasada przydzielania nagród 
książkowych za dobre wyniki w nauce obejmie także uczniów klas I. 

3. Statut szkoły – wraz z przyjęciem nowego statutu, który obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018, 
nastąpiły zmiany w kryteriach, jakie uczeń musi spełnić, żeby mógł otrzymać odznakę wzorowego ucznia. 
Rodzice zgłaszają zastrzeżenia, co do zaostrzenia tych kryteriów. Warto spisać uwagi i przedstawić do 
dyskusji z dyrekcją. 
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4. Zdjęcia klasowe -  warto zebrać uwagi i zastrzeżenia wśród rodziców na temat jakości wykonanych zdjęć 
klasowych w poprzednim roku szkolnym i przedstawić je firmie, która zostanie wybrana do ich wykonania 
w nowym roku szkolnym. 

5. Ubezpieczenie NNW – na początku roku szkolnego Rada Rodziców powinna dokonać wyboru 
najkorzystniejszej oferty spośród przedstawionych ubezpieczycieli NNW i zarekomendować wybór 
rodzicom. 

6. Prezentacja dokonań – należy przygotować prezentację na temat pracy, jaką wykonała Rada Rodziców 
w poprzednim roku szkolnym Prezentacja byłaby wyświetlona przez nauczycieli podczas pierwszego 
zebrania z rodzicami. W ten sposób rodzice będą mieli szerszy poogląda na temat pracy Rady Rodziców, 
a to powinno przyczynić się do zwiększenia wpływów środków finansowych do Rady. 

 
 
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 ostatni tydzień roku 
szkolnego. 
 

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. 28.05.2018 r. 
2. Lista materiałów papierniczych potrzebnych do dekoracji sali na gimnastycznej na pokaz mody 

ekologicznej. 
3. Karta zgłoszenia dziecka na obiady – propozycja zmian. 


