
PROTOKÓŁ 

z zebrania Rady Rodziców przy SP Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego 12.09.2018 roku. 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania godzina 18.30, 

2. Spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły – 30 min, 

3. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum (zdolności zebrania Rady 
Rodziców do podejmowania uchwał) - 10 min, 

4. Wybór Komisji Rewizyjnej, Prezydium oraz Przewodniczącego – 10 minut, 

5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 

nr 340 2017/2018– 10 min, 

6. Zatwierdzenie planu budżetu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 na rok 
szkolny 2018/2019 – 5 min, 

7. Uchwalenie modyfikacji regulaminu akcji EkoMol - 5 min 

8. Omówienie organizacji pracy Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego 

2018/2019 – 15 min 

9. Inne tematy – 30 min, 

10. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania Rady Rodziców – 5 min, 

11. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców (około godziny 20.30). 

Ad 1.  
Pan Robert Wojciechowski otworzył zebranie o godzinie 18.30. 

Ad 2.  

W spotkaniu wzięła udział kadra kierownicza SP340: Małgorzata Antonowicz, Elżbieta Skwirowska, 
Joanna Lejza, Wioletta Korzeniowska, Ilona Pełka, Artur Wójcik, Anna Jekiełek. Dyrektor Małgorzata 
Antonowicz przekazała informacje na skali działalności szkoły w roku szkolnym 2018/2019 (1835 

uczniów, 73 oddziały, 193 nauczycieli, 58 pracowników administracyjnych). Podała także liczbę etatów 
i godzin wsparcia dla uczniów: 4 etaty pedagoga, 3 psychologa, 2 logopedy, 2 reedukacji, 10 godzin 
SI, 15h na zajęcia wyrównawcze dla wszystkich klas 32h języka polskiego dla cudzoziemców i 

wracających + 7 godzin wyrównawczych, 18 dodatkowych godzin na przygotowanie do egzaminów 
dla klas ósmych oraz 18 dodatkowych godzin dla III klasy gimnazjalnej, 62h rewalidacji.  

Dyrektor zwróciła także uwagę na trudności ze znalezieniem specjalistów – aktualnie szkoła ma 4 

wakaty na stanowisku pedagoga specjalnego, dwa wakaty - pomocy nauczyciela. Poszukiwani są 
także m.in. fizycy. 

Dyrektor zaproponowała też harmonogram tzw. 8 godzin dyrektorskich: 10-12.04.2019 (egzaminy dla 

III klas gimnazjalnych), 15-17.04.2019 (egzaminy dla klas ósmych) oraz 2.11.2018 i 2.05.2019. 



Dyrektor przekazała ponadto informację o planowanych zajęciach poświęconych agresji. 

Przypomniała też ścieżkę zgłaszania incydentów (wychowawca -> wicedyrektor -> dyrektor). 

Ad. 3.  

Quorum zostało stwierdzone i wyniosło 63 osób. 

Ad. 4.  

Zaproponowano następujący skład Komisji Rewizyjnej: 

▪ Renata Resiak 

▪ Piotr Pawiś 

▪ Jolanta Daniel 
Skład przyjęto w głosowaniu: 

Za - 62 
Przeciw - -0 
Wstrzymujących się - 1 

Zaproponowano następujący skład Prezydium Rady Rodziców: 

• Robert Wojciechowski, Przewodniczący Rady Rodziców 

• Katarzyna Małecka, Wiceprzewodnicząca ds. Finansowych 

• Magdalena Janik 

• Ewa Jurga-Zastocka 

• Tomasz Kopacz  

• Małgorzata Remisiewicz 

• Justyna Wawrzyniak 

Składy wybrano w głosowaniu: 

Za - 61 
Przeciw - -0 

Wstrzymujących się - 2 

konstytuując tym samym Radę Rodziców SP340 na rok 2018/2019. 

Ad. 5 Podsumowanie przedstawił Robert Wojciechowski, wskazując na najważniejsze projekty 
realizowane bądź kontynuowane w roku 2017/2018, w tym zakończony projekt kompleksowego 
monitoringu. Podkreślił unikalny na polską skalę projekt wyciszenia – inicjatywa naszej Rady 

Rodziców stała się punktem odniesienia dla wielu innych szkół w Polsce. Wspomniał też o tym, że 



udało się rozwiązać problem ochrony w budynku B – rezygnując z płatnej ochrony na rzecz 

dodatkowego wsparcia ze strony szkoły.  
Kwestie finansowe podsumowała Katarzyna Małecka. Zwróciła uwagę na niższy od zakładanego 
poziom wpłat (tylko 80% deklarowanych kwot) i poprosiła o to, aby w tym roku jeszcze mocniej 

komunikować fakt, że pieniądze ze składek przeznaczane są na ważne dla uczniów sprawy – bardzo 
dużo wydajemy na konkursy i nagrody (15 tys. zł w 2017/2018 vs 5 tys. zł w 2016/2017). Z dużych, 
jednorazowych wydatków należy wymienić zakup nowych kamer do monitoringu (58 tys. zł). 

Wspieramy także Samorząd Uczniowski i indywidualnie uczniów w trudnej sytuacji materialnej.  
Dodatkowe wpływy – z kiermaszu świątecznego (30 tys. zł) i wielkanocnego (1600 zł) 
rozdysponowano zgodnie założonymi przeznaczeniami i ze wskazaniami klas.  

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 przyjęto w łącznym 
glosowaniu: 

Za - 61 
Przeciw - -0 
Wstrzymujących się - 2 

Ad. 6.  

Plan budżetu przedstawiła Katarzyna Małecka: 

• zakładany poziom wpłat: 150 tys. zł 

• największe pozycje w budżecie: konkursy i nagrody (25 tys. zł), imprezy (10 tys. zł), rezerwa 
na modernizację miejsc przeznaczonych na relaks uczniów (40 tys. zł) 

Plan przyjęto w głosowaniu: 

Za - 63 
Przeciw - -0 

Wstrzymujących się - 0 

W tym punkcie wywiązała się dyskusja, jak zmniejszyć skalę zjawiska nieprzystępowania uczniów do 

konkursów (za część z nich płacimy z góry – za deklarowaną liczbę uczniów). Rodzice mają 
zastanowić się, jak „uszczelnić” system. 

Ad. 7.  

Ewa-Jurga Zastocka podsumowała wyniki akcji EKOMOL 2017/2018: za surowce otrzymaliśmy 24,9 
tys. zł, tj. o 33% więcej niż rok wcześniej (18,7 tys. zł). Pieniądze zostały przeznaczone na nagrody 

(12,5 tys. zł). Dodatkowo zebraliśmy 4087 nagród od rodziców i zaprzyjaźnionych firm/organizacji. 
Ewa Jurga-Zastocka podkreśliła znaczenie pozyskiwania sponsorów, w tym także drobnych nagród. 
Rodzice mają zastanowić się w klasach, na co możemy przeznaczyć pozostałe środki. Zbiórki 

pomysłów podjęła się Katarzyna Wiśniewska (1a). 



Zaproponowano tez zmiany w Regulaminie EKOMOL, które przyjęto w głosowaniu:  

Za - 63 
Przeciw - -0 
Wstrzymujących się - 0 

Ad. 8  

Wzorem lat ubiegłych, Rada Rodziców gros spraw załatwia drogą elektroniczną. Kolejne „fizyczne” 

zebranie odbędzie się 17 października. 

Ad. 9. 

Rada Rodziców poddała głosowaniu listę dni wolnych, zaproponowanych przez Dyrekcję.  

Za - 63 
Przeciw - -0 
Wstrzymujących się - 0 

Ad. 10.  

Głosowaniu poddano trzy tematy zgłoszone przez przedstawicieli: 

I. zgoda, na to, aby rodzice mogli w klasach kupować dodatkowe, wskazane przez nauczyciela 
materiały np. drugi zestaw podręczników 

• Za - 59 
• Przeciw - -0 
• Wstrzymujących się – 0 

II. Wystąpienie do Dyrekcji o zmianę w regulaminie, która pozwoli rodzicom na udział w 
wycieczkach szkolnych. Przekazanie Dyrekcji stanowiska, że rodzice chcą, aby uczniowie 
możliwość integracji i nauki samodzielności na wycieczkach dłuższych niż jeden dzień 

• Za - 57 
• Przeciw - -0 
• Wstrzymujących się – 0 

III. Przekazanie Dyrekcji stanowiska, że rodzice chcą, aby uczniowie spędzali wybrane przerwy 
na dworze.  

• Za - 55 
• Przeciw - -0 
• Wstrzymujących się - 0 
•

Wśród innych tematów znalazły się także: 



▪ Współpraca z SU przy zakupie sof/puf (ze strony Rady zaangażowała się Danuta Górnicka)  

▪ Przyszłość budynku B (gdy zmniejszy się radykalnie liczba oddziałów – mówi się o liceum, 
może technikum branżowym) oraz inwestycji w salę szermierczą (wiele zależy od wyników 
wyborów samorządowych) 

▪ Kłopoty z nagrodami dla naszych uczniów biorących udział w Biegu Passy 

▪ Możliwość zgłoszenia się do konkursu marki Domestos (remont wybranej łazienki w budynku 
B) 

Ad. 11  

Przewodniczący zamknął Zebranie Rady Rodziców. 

Podpisy Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie.


