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Protokół nr 6 /2016/2017 

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

w Nowym Dworze Maz.  
z dnia 25 maja 2017 r. 

 
 
 

W dniu 25 maja 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 
osobowym: 10 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 oferty fotografii szkolnej na rok 2017/2018 
3. Omówienie bieżących spraw przez dyrektora szkoły 
4. Zgłoszenie wniosków do dyrektora. 
5. Omówienie bieżących spraw i wniosków, które wpłynęły do RR. 
6. Zamknięcie zebrania. 

 
Ad. 1 
 
Zebranie otworzyły i prowadziły: pani Magdalena Wysocka –sekretarz RR  i pani Jolanta Witkowska- skarbnik RR. 
 
Ad. 2 
 
Na spotkanie przybył p. Robert Wnuk (tel. 602 693 659), który przedstawił ofertę fotograficzną swojej firmy V-MEX, 
która to firma w ramach podpisanej umowy oferuje możliwość  wykonywania zdjęć  wg zamówienia oraz do 
dyspozycji szkoły w każdej chwili podczas imprez szkolnych – 3 dmuchańce-zjeżdżalnie (posiadają atest) z dwoma 
osobami do obsługi – 2 imprezy w ciągu roku z ubezpieczeniem oraz reportaże. 
 
Zdjęcia grupowe w sugerowanej cenie od 12 zł za szt.  
 
Ad. 3 
 
Przybyły na zebranie dyrektor szkoły pan Jerzy Kowalik poruszył następujące kwestie: 
 

1. Projekty, przy których współpracują przedstawiciele Rady Rodziców z zespołami nauczycielskimi są na 
ukończeniu tj.:  

a. Program wychowawczo-profilaktyczny – ostateczna wersja po zgłoszonych i naniesionych 
poprawkach zostanie przedstawiony oraz zatwierdzony stosowną uchwałą podczas rady 
pedagogicznej, oraz uchwałą Rady Rodziców powołanej w kolejnym roku szkolnym. 

b. Strona internetowa – poprawki zgłoszone zostały do programistów. Gdy tylko pojawi się wersja 
testowa nowej strony, zostanie przekazana do wglądu. 

c. Regulamin korzystania z telefonów komórkowych – w trakcie opracowywania. 
d. Statut – prace rozpoczną się w czerwcu br. 

2. Szkoła otrzymała dofinansowanie dla biblioteki szkolnej w ramach rządowego programu pn. Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 12 000 zł, zgodnie z treścią złożonego na początku roku 
szkolnego z inicjatywy rady Rodziców wniosku o dofinansowanie. 

3. W ramach dostosowywania szkół na terenie miasta w związku z wprowadzaną reformą oświaty, biblioteka 
pedagogiczna zostanie przeniesiona ze szkoły podstawowej nr 5 w inne miejsce na terenie miasta 
(prawdopodobnie do budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Paderewskiego),  a biblioteka szkolna w inne 
miejsce na terenie szkoły. To pozwoli na zagospodarowanie miejsca  na adaptacje sal dla dzieci 
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sześcioletnich, które rozpoczną od września naukę w oddziałach przedszkolnych na terenie szkoły 
przenosząc się z Przedszkola nr 1 i nr 3. Remont odbywał się będzie w czasie wakacji. 

4. Szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 48 tys. w ramach rządowego programu „Bezpieczna+” 
– celem projektu  jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły oraz zakup 
wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów, 
szczegółowo opisanych w programie „Bezpieczna+” na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Realizowane wsparcie zakłada aktywny oraz cykliczny (na przestrzeni co najmniej od kilku do kilkunastu 
miesięcy) charakter realizowanych działań prowadzonych w szkole. Mogą one obejmować m.in.: zajęcia, 
projekty i inne działania edukacyjne oraz wychowawcze dla uczniów, wsparcie doradcze dla szkół oraz 
zakup przez szkoły wyposażenia niezbędnego do realizacji wymienionych działań. 

5. 31 maja o godz. 17.00 odbędzie się przestawienie dla rodziców podsumowujące projekt edukacyjny  „Dom 
jest tam, gdzie moja rodzina” został opracowany na podstawie diagnozy działań wychowawczych, 
przeprowadzonej w maju 2016 r. i był  przeznaczony do realizacji w ciągu roku szkolnego 2016/2017 przez 
uczniów, rodziców i nauczycieli. 

6. Wybór podręczników, z których dzieci będą się uczyły w nowym roku szkolnym ma nastąpić do dnia  31 
maja. 

7. Monitoring zamontowany jest przed wejściem do szkoły, gdzie dzieci mają możliwość zostawienia 
rowerów w specjalnych do tego przygotowanych stojakach. Należy uczulić dzieci, żeby nie zostawiały 
rowerów, hulajnóg poza tym miejscem, ponieważ wówczas nie ma możliwości ich monitorowania. 

 
Ad. 4 
 
Rada Rodziców zgłosiła do dyrektora następujące kwestie: 
 

1. Zmiana szkoły - przekazanie informacji klasom, które w nowym roku szkolnym rozpoczną naukę w Szkole 
Podstawowej nr 1 nastąpiło w niewłaściwy sposób. Informacja o klasach, które przejdą do nowej szkoły, 
pojawiła się na drzwiach szkoły i na stronie internetowej a nie została przekazana na spotkaniach z 
rodzicami. Zmiana szkoły jest ważną i dużą zmianą w życiu dziecka i funkcjonowaniu całej rodziny dlatego 
powinno się to odbyć w należytej formie. 

2. Koła Olimpijskie - dla uczniów klas 3, którym za dobre wyniki w nauce i udział w konkursach przysługuje 
nominacja do nagrody Koła Olimpijskie, a którzy od nowego roku rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej 
nr 1 i nie będą mogli kontynuować zdobywania kolejnych nominacji, zaproponowano ufundowanie innej 
nagrody np. medali, dyplomów lub drobnych upominków. 

3. Harmonogram konkursów - zgłoszono prośbę o zmianę harmonogramu konkursów szkolnych w nowym 
roku w związku z tym, że w jednym czasie (marzec – maj) następuje kumulacja wszystkich konkursów 
zarówno szkolnych jak i ogólnokrajowych. W tym czasie odbywają się także kilkudniowe wycieczki, zielone 
szkoły, itd. Dzieci w związku z tym nie mają możliwości rzetelnego przygotowania się do każdego 
konkursu lub nie ma możliwości wzięcia w nich udziału ze względu na nieobecność. 

4. Pielęgniarka szkolna - poruszono kwestię dostępu do pielęgniarki również ze względu na to, że od 
września pojawi się w szkole więcej dzieci, szczególnie tych najmłodszych. Obecnie pielęgniarka jest 

dostępna przez 2 dni w tygodniu. W obecnym stanie prawnym organizację profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz 
kształcącymi się w szkołach ponadgimnazjalnych do ich ukończenia określa rozporządzenie 
ministra zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133). Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
uczniem sprawują: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz dentysta oraz pielęgniarka 
środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. 

5. Alarm przeciwpożarowy – w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki na rok 2016/2017 
pojawiło się działanie dotyczące ćwiczeń związanych z alarmem przeciwpożarowym. Do tej pory takie 
ćwiczenia się nie odbyły, a w dobie niebezpiecznych sytuacji, które mają miejsce na świecie i związane 
są z terroryzmem, każda forma prób ewakuacji oraz zachowania w sytuacjach zagrożenia jest wskazana. 
Dyrektor obiecał rozpoczęcie działań i przygotowanie akcji jeśli nie w tym to w następnym roku szkolnym. 
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Ad. 5 
 
Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Rady Rodziców:  

1. wniosek Pana Michała Mitaka o dofinansowanie w kwocie 150,-zł,  dnia dziecka w klasie 4b, uzyskał 
pozytywną akceptację RR, 

2. wniosek  o dofinansowanie konkursu ,,Rozumiem, co czytam" dla Biblioteki w kwocie 175,-zł, uzyskał 
pozytywną akceptację RR, 

3. wniosek o dofinansowanie wycieczki w klasie Ic w kwocie 200,-zl, uzyskał pozytywną  akceptację RR, 
 
Ad. 6 
 
Ponieważ nie było więcej spraw do omówienia Pani Magdalena Wysocka podziękowała rodzicom za udział w 
spotkaniu i zakończono posiedzenie Rady Rodziców. Kolejne zebrania RR odbędą się zgodnie z przyjętym 
harmonogramem zebrań. 
 
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. 16.03. 2017 r. 


