
Protokół z zebrania Rady Rodziców – 2022-04-27 

 

1. Otwarcie zebrania godzina 18.30. 

 

2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum. 

W zebraniu wzięło udział 40 osób, stwierdzono quorum. 

 

3. Omówienie bieżącej sytuacji związanej z COVID. 

Opóźnienie wynikające ze zmian regulacji w sprawie poluzowania obostrzeń Covid - zmiany w szkole mogą 

nastąpić dopiero dostanie jak Dyrekcja szkoły dostanie oficjalny dokument zmieniający, żeby zastosować te zmiany 

w szkole. Na obecną chwilę nie jest planowane żadne zaostrzenie przepisów w tym zakresie. Dyrekcja jest otwarta 

na wszystkie formy co do wycieczek. Wycieczki 2-dniowe mogą się odbyć w ostatnim tygodniu szkoły. 1-dniowe 

wycieczki są dopuszczalne w dowolnym terminie, pod warunkiem że nauczyciel wyrażą chęć i zgodę na taką 

wycieczkę. Transport podczas wycieczek jest obecnie możliwy. W przypadku wycieczek obowiązuje kontrola 

autokaru, natomiast jeśli kontrola autokaru nastąpiła dzisiaj, a za 3 dni jedzie z kolejną klasą, to już nie ma kontroli. 

Policja sprawdza transport raz w miesiącu. W takim przypadku kierowca może podjechać sam na komisariat i 

sprawdzić trzeźwość. Na wycieczki mogą jechać wyłącznie nauczyciele, nie rodzice. Przegląd autokaru do 48h 

przed wyjazdem, do sprawdzenia z Dyrekcją jaka jest procedura. Kierowca sam może podjechać na dowolną 

komendę żeby sprawdzić trzeźwość, tylko drogówka może skontrolować pojazd. 

 

4. Omówienie i głosowanie nad wydatkami na pomoce szkolne. 

Ze względu na Covid było w ostatnim czasie mało wydatków i inwestycji, mamy sporo pieniędzy, które powinniśmy 

spożytkować. Nie możemy gromadzić pieniędzy, należy je spożytkować proponuje się zakup:  

 

a. Pomoce dydaktyczne 

Nauczyciele zgłosili potrzeby jeśli chodzi o zakup pomocy dydaktycznych, podczas zebrania zweryfikowana została 

lista potrzeb z ich zasadności.  

 

Uchwała nr. 1 w sprawie zakupu pomocy dydaktycznych 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego na zebraniu w dniu 27 

kwietnia 2022 uchwaliła poprzez głosowanie zakup pomocy dydaktycznych w kwocie nie przekraczającej 30.000 

PLN, uwzględniając poniższe uwagi. Rada Rodziców nie wyraziła zgody na zakup pomocy dydaktycznych w 

sklepach, które nie wycofały się w rynku w Rosji z powodu wojny w Ukrainie (np. WF bud B, WB bud A - zakupy w 

Decathlon). 

Rada Rodziców nie przegłosowała do zakupu poniższych punktów: 

• drukarki dla biblioteki w bud B 

• zakup pojemników plastikowych SEOUL do przechowywania Przechowywanie pomocy 

montessoriańskich dla klasy 1F 

• zakup KOSZYCZKÓW Przechowywanie pomocy montessoriańskich dla klasy 1F 

• Czytanie Ze Zrozumieniem. Wybór Tekstów Dla Klasy 7 (28szt) 

 

Głosowanie: 

Za – 42 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 

 

b. Folie na okna 

Ze względu na dość mocne doświetlenie w budynkach szkoły temperatura w salach szybko wzrasta, a w takich 

warunkach ciężko funkcjonować dzieciom i prowadzić lekcje. Dotyczy w dużej mierze wejścia do szkoły budynek A 

na patio, i po drugiej stronie wzdłuż sali gimnastycznej temp sięga bardzo wysokim temperaturom. W budynku B 

jest podobna sytuacja, doświetlenie jest dość mocne. Remont będzie trwał jeszcze do przyszłego roku.  

Ustalamy, że wszystkie oferty trafiają do całej Rady Rodziców, potrzebujemy 3 osób, które przyjrzą się i 

przeanalizują przesłane oferty, dajemy sobie termin do 15.05.2022 na zebranie ofert. Wybierzemy najlepszą 

możliwą ofertę kierując się kryteriami: cena, gwarancja, termin wykonania, jakość wykonania, parametry folii. 

Do analizy ofert zgłosili się:  

• Bożena Wierzbicka,  

• Karol Gaweł,  

• Mariusz Sobolewski. 



Rada Rodziców akceptuje jednogłośnie wybór powyższych osób. Podsumowanie ofert oraz rekomendacje zostaną 

przedstawione całej Radzie Rodziców po zebraniu ofert. 

 

Uchwała nr. 2 w sprawie zakupu folii na okna obniżające temperaturę 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego na zebraniu w dniu 27 

kwietnia 2022 uchwaliła poprzez głosowanie zakup folii w oknach w związku z nasłonecznieniem części południowej 

i zachodniej budynków. W związku z remontem w budynku B odsuwamy tą inwestycję w czasie do zakończenia 

remontu. W budynku A chcemy przeprocesować to jak najszybciej. Co do doboru, czy oklejamy tylko szyby w 

klasach, czy na całym budynku włączając np. pomieszczenia tj. pokój nauczycielski czy korytarze zostawiamy do 

późniejszej decyzji. 

Głosowanie: 

Za – 42 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 

 

c. Zakup tabletów i Access Point dla sal świetlicowych 

W związku z wpisywaniem i wypisywaniem dzieci na świetlicy w zeszytach a nie Librusie dyskutowany był temat 

zakupu tabletów i Access Point. Jest 6 świetlicowych, do każdej z sal przydałoby się 1 tablet do każdej świetlicy. 

Cena 1szt to ok. 1250zł-1600zł, dodatkowo 3 Access Point ok. 1200zł, co daje koszt całkowity ok. 10.200 PLN. 

 

Uchwała nr. 3 w sprawie zakupu tabletów i Access Point 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego na zebraniu w dniu 27 

kwietnia 2022 uchwaliła poprzez głosowanie co następuje. Rada Rodziców jest zdecydowana za tym, aby świetlica 

funkcjonowała na Librusie, ale nie chcemy wyposażać w tablety i opłacać punktów dostępowych z tym związanych. 

Głosowanie: 

Za – 42 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 

 

d. Zakup ekranów do sal zamiast tablic multimedialnych 

Klase były do tej pory wyposażane w tablice multimedialne, część z tych tablic jest po gwarancji i padają projektory, 

a naprawa kosztuje kilka tysięcy złotych. W bud A do naprawy jest w 5 salach, w bud B w 3 salach. Teraz są 

dostępne rozwiązania nowej generacji, monitory dotykowe 75-calowe.  

 

Uchwała nr. 4 w sprawie zakupu folii na okna obniżające temperaturę 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego na zebraniu w dniu 27 

kwietnia 2022 uchwaliła poprzez głosowanie co następuje. W związku z faktem, iż Rada Rodziców chce doposażyć 

niezbędne wyposażenie dydaktycznie oraz ofoliować okna, temat zakupu ekranów dotykowych w zamian za tablice 

multimedialne odkładamy na późniejszy czas.  

Głosowanie: 

Za – 42 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących się – 0 

 

5. Omówienie tematu zdjęć klasowych -10 min 

Mamy zgodę ze zdjęciami klasowe na dość specyficznych warunkach. Justyna Wawrzyniak przekaże szczegóły do 

całej Rady Rodziców drogą mailową. 

 

6. Omówienie tematu Ekomol -10 min 

W związku z ustaniem pandemii, być może jest szansa aby zrobić jedną zbiórkę. Magda Pietrzak rozmawiała z 

Panem Sławkiem, jest chętny do współpracy, ale dopiero od września. Inne firmy nie chcą. Nic wcześniej nie uda 

się załatwić. Magda ma wysłać szczegóły do Rady Rodziców z prośbą o przekazanie w klasach.  

 

7. Inne tematy w tym zgłoszone przez klasy– 60 min, 

a. Czy od klas 3 zwiększy się ilość zajęć dodatkowych? Może od września, ale od tego roku koszty wynajmu 

wzrosły i cześć firm nie wróci do nas, bo musieliby zwiększyć koszty. 

b. Zakończenie roku szkolnego ma wyglądać normalnie, rodzice nie uczestniczą w części wspólnej na sali 

gimnastycznej, ale już w klasach mogą uczestniczyć.  



c. Czy dzieci z Ukrainy są przyjmowane, na Ursynowie jest ok 1200 dzieci w szkołach na Ursynowie, jest 

tendencja spadkowa. U nas w szkole nie będą tworzone nowe klasy z tego tytułu. Ilość dzieci z Ukrainy w naszej 

szkole zmienia się dość dynamicznie. Od 4 klasy nie ma limitów ilości dzieci. 

d. Nauczyciele w ostatnim czasie przeciążają uczniów ilością pracy, padła propozycja zmiany formuły nauki, 

więcej kart pracy. 

e. Rada Rodziców płaci za ochronę podczas balu klas 8-ych oraz dekoracje plastyczne, cena biletu ma 

pokryć koszty organizacji  

 

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

Kolejne, ostatnie zebranie na początku czerwca, 2 czerwca godz. 18:30. 

 

9. Zamkniecie zebrania Rady Rodziców (około godziny 21.30). 

 

 

 

Kolejne zebranie Rady Rodziców – protokół przygotowuje Karol Gaweł 


