Protokół nr 1 rok szkolny 2021/2022
z posiedzenia Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 21 września 2021 r.

W dniu 21 września 2021 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
2021/2022 w składzie osobowym: 19 osób z 34 członków rad oddziałowych 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. Prezentacja dotycząca prac Rady Rodziców w ubiegłym roku wraz z informacją od stanie
finansów.
3. Wybór nowego Prezydium Rady Rodziców oraz członków Komisji Rewizyjnej.
4. Omówienie bieżących spraw i wniosków, które wpłynęły do RR.
5. Zamknięcie zebrania.

Ad. 1
Zebranie otworzyli dyrektor Jerzy Kowalik oraz wicedyrektor Agnieszka Rabiej, którzy pokrótce omówili
sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły w nowym roku szkolnym. Mówili m.in. o:
•
•
•
•

przeniesieniu księgowości szkoły do Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;
organizacji wydawania obiadów;
przestrzeganiu terminowego wpłacania za posiłki w nieprzekraczalnym terminie do 27. dnia
każdego miesiąca, bez możliwości korzystania z obiadów przez dziecko po uiszczeniu wpłaty
po wyznaczonym czasie;
stosowaniu wobec nauczycieli wykazujących objawy przeziębienia 3-dniowej kwarantanny
oraz poddawaniu ich testom na obecność wirusa SARS-COV-2. Na tę chwilę żaden z nauczycieli
nie uzyskał pozytywnego wyniku w tym zakresie.

W związku z problemami z wyborem oddziałach rad klasowych zgodnie z regulaminem rady rodziców,
zgłoszony został przez p. Agnieszkę Rabiej wniosek o zmiany w tym zakresie. Chodzi m.in. o protokół z
przeprowadzania głosowania oraz zapis o głosowaniu tajnym. Często wybór odbywa się przez
aklamację.
W obecnym roku szkolnym ze względu na pandemię COVID nie odbędzie się coroczne Święto Szkoły,
które przypada na wrzesień. Wszelkie imprezy masowe będą mogły odbyć się po pandemii. W to
miejsce klasy mogą organizować wycieczki i inne zajęcia w wąskim gronie.
Na 8 października zaplanowano ślubowanie klas pierwszych. Na tę chwilę uroczystość będzie jedna dla
wszystkich, a nie rozłożona na poszczególne klasy, jak to było w ubiegłym roku. Dziecku towarzyszyć
będzie mógł jeden rodzic. Przewiduje się również zaproszenie gości z zewnątrz, wedle zwyczaju.
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Podczas zebrania pojawiły się do dyrekcji pytania od rodziców, na które w miarę możliwości udzielono
od razu odpowiedzi:
1. Dla klasy 1C przewidziano wejście do szkoły z tyłu budynku, razem z klasami 4-8. Czy można to
zmienić, ponieważ stanowi to problem zarówno dla dzieci jak i rodziców. Przy odbiorze dziecka
ze szkoły trzeba je najpierw wywołać przez domofon np. ze świetlicy a następnie obejść całą
szkołę, żeby odebrać dziecko przy wejściu do szatni. Nie ma też oddzielnego miejsca, na którym
dzieci mogłoby się spokojnie przebrać. Starsze dzieci nie zawsze zachowują wobec młodszych
ostrożność.
Dyrektor obiecał rozwiązać problem.
2. Pytanie od rodziców z najmłodszych klas, czy dzieci mogłyby spożywać drugie śniadanie w
klasie w ławce a nie na korytarzu. Na każdej przerwie dzieci są wypraszane z sali, ponieważ
nauczyciel chce salę przewietrzyć.
Dyrekcja obiecała porozmawiać z nauczycielami prowadzącymi, żeby można wprowadzić taką
możliwość.
3. W związku z tym, że plecaki są przeładowane książkami padło pytanie, czy dzieci mogą
zostawiać książki w szkole. W wielu przypadkach jest taka możliwość, pozostaje rozmowa z
nauczycielem i ustalanie zasad przechowywania książek.
4. W związku z rozpoczynjącym się sezonem przeziębieniowym oraz panującą pandemią COVID,
w szkole wietrzone są często sale i korytarze. Dzieci zgłaszają rodzicom, że w szkole jest zimno
i są przeciągi. Po termomodernizacji szkoły, w budynku jest ciepło i dzieci przez większość roku
chodzą na krótki rękaw. Ciągle otwarte okna na korytarzach oraz nagła zmiana temperatury po
wyjściu z sali lekcyjnej na korytarz, mogą powodować dodatkowe infekcje. Prośba o
nietworzenie przeciągów oraz zminimalizowanie drastycznych zmian temperatur pomiędzy
pomieszczeniami. Wszyscy rozumieją potrzebę wymiany powietrza i przestrzegania zasad
higieny, ale powinno się to odbywać w rozsądny sposób.
Więcej pytań nie było. Dyrekcja podziękowała za spotkanie i przekazała głos dotychczasowej
przewodniczącej p. Annie Gizińskiej.
Ad. 2
Przewodnicząca Rady Rodziców przedstawiła i omówiła działalność Rady Rodziców w roku szkolnym
2020/2021, zasady funkcjonowania Rady oraz zasady udzielania dofinansowania. Obecnym
przedstawiono także Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców obejmujące okres od 1
września 2020 r. do 1 września 2021 r., co stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 3
W związku z upływem kadencji Prezydium Rady Rodziców, które wybierana jest na okres 1 roku
szkolnego, przewodnicząca Rady Rodziców p. Anna Gizińska omówiła i rozpoczęła procedurę zgłaszania
kandydatur do organów rady rodziców oraz wyboru nowego Prezydium i Komisji Rewizyjnej na rok
szkolny 2021/2022:

Do Prezydium Rady Rodziców zaproponowano następujące kandydatury:
p. Anna Gizińska
p. Katarzyna Sołtys
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p. Marzena Delura
p. Magdalena Wysocka
p. Olga Godlewska
p. Eliza Grzelak
p. Bożena Milkowska
Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie, a ostateczny skład Prezydium Rady Rodziców
określony w uchwale nr 1 2021/2022 przedstawia się następująco (załącznik nr 3):
Przewodniczący Rady Rodziców
Wiceprzewodniczący Rady Rodziców
Sekretarz Rady Rodziców
Skarbnik Rady Rodziców
Członek Rady Rodziców
Członek Rady Rodziców
Członek Rady Rodziców

p. Anna Gizińska
p. Katarzyna Sołtys
p. Magdalena Wysocka
p. Marzena Delura
p. Olga Godlewska
p. Eliza Grzelak
p. Bożena Milkowska

Do Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców zaproponowano następujące kandydatury:
p. Adriana Mośkiewicz
p. Luiza Oleszek
p. Cezary Orzoł
Wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie, a ostateczny skład Komisji Rewizyjnej określony w
uchwale nr 2 2021/2022 przedstawia się następująco (załącznik nr 4):
Przewodniczący
Sekretarz
Członek Komisji

p. Adriana Mośkiewicz
p. Luiza Oleszek
p. Cezary Orzoł

Podjęto także uchwały w sprawie zatwierdzenia programu wychowawczo-profilaktycznego na rok
szkolny 2021/2022 (załącznik nr 5) oraz w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie ustalenia
dodatkowych dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2021/2022 (załącznik nr 6).
Ad. 4
W dalszej części spotkania rodzice zgłaszali wnioski i pytania dotyczące funkcjonowania szkoły. Sprawy
w miarę możliwości były wyjaśniane podczas zebrania.
1. Czy w dniach wolnych od zajęć będą odbywały się dyżury w świetlicy, ponieważ nie ma nigdzie
na ten temat informacji.
(Pytanie należy przekazać do dyrekcji.)
2. Nie wszyscy rodzicie mają świadomość czym się zajmuje Rada Rodziców i na co przeznaczane
są środki z wpłat na jej rzecz. Okazuje się, że pomimo wielu próśb i już dużej zmiany w tym
zakresie, wciąż są nauczyciele, którzy podczas zebrań z rodzicami nie czytają przygotowanego
listu przez Przewodniczącą Rady Rodziców, w którym informuje m.in. o tym, na co przekazane
zostały środki w ubiegłym roku szkolnym.
(Ponowną prośbę należy przekazać do dyrekcji.)
3. Należy zaktualizować plakat Rady Rodziców, ponieważ w nowym roku szkolnym podniesiona
została składka z 40 na 50 zł i część rodziców na podstawie plakatu już dokonało wpłat.
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Ustalono, że o następnym zebraniu Rady Rodziców członkowie zostaną poinformowani drogą mejlową.
Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie. Wstępnie zapowiedziano pracę nad
preliminarzem wydatków Rady.
Ponieważ nie było więcej spraw do omówienia p. Anna Gizińska podziękowała rodzicom za udział w
spotkaniu i na tym zakończono posiedzenie Rady Rodziców.
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców
/podpisy na oryginale/

Protokołował:
/podpisy na oryginale/

Podpis:…………………………….

Podpis:…………………………….

Załączniki do protokołu:
1. Lista obecności z dn. 21.09.2021 r. wraz z oświadczeniami w sprawie RODO.
2. Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców za okres od 1 września 2020 r. do 1
września 2021 r.
3. Uchwała nr 1 2021/2022 w sprawie wyboru Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny
2021/2022.
4. Uchwała nr 2 2021/2022 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców na rok szkolny
2021/2022.
5. Uchwała nr 3 2021/2022 w sprawie zatwierdzenia programu wychowawczo – profilaktycznego
na rok szkolny 2021/2022.
6. Uchwała nr 4 2021/2022 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie ustalenia
dodatkowych dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2021/2022, na podstawie par. 5 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku.
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