
PROTOKÓŁ 

z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego 14 

września 2016 roku. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele klas oraz - w pierwszej części zebrania - 

Dyrekcja Szkoły. 

Przyjęty porządek obrad zawierał: 

1. Otwarcie zebrania 

2. Spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły 

3. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum 

4. Wybór Komisji Rewizyjnej, Prezydium oraz Przewodniczącego 

5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2015/2016 

6. Zatwierdzenie planu budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017 

7. Udzielenie absolutorium organom Rady Rodziców za rok szkolny 2015/2016 

8. Uchwalenie uchwał Prezydium Rady Rodziców w sprawie udzielenie pełnomocnictw do konta 

bankowego głównego i „świetlicowego” Rady Rodziców w Banku Pocztowym 

9. Omówienie organizacji pracy Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego 

10. Inne tematy 

11. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania Rady Rodziców 

12. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców 

 

Ad 2. Dyrekcja Szkoły w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na wyzwania kluczowe dla organizacji 

nauczania i opieki nad uczniami w roku szkolnym 2016/2017. Przedstawiony został nowy skład 

Dyrekcji Szkoły. Dyrektor Małgorzata Antonowicz odniosła się do podnoszonych przez Rodziców 

kwestii, w tym planu lekcji (zgodnie z rozporządzeniem MEN plany lekcji powinny być równomierne, 

czyli w układzie pierwsza lub druga zmiana przez cały tydzień) oraz braku dostępności sal na zajęcia 

pozalekcyjne. Obecnie na potrzeby sal klasowych adaptowane są sala do zajęć pedagogicznych oraz 

magazyn, co pozwoli nieco rozładować grafik; zajęcia odbywają się również w auli. Dzieci chodzące na 

drugą zmianę zyskały możliwość odrabiania lekcji w kameralnych warunkach, pod okiem nauczyciela, 

w godzinach porannych. Dyrekcja dąży także do rozwiązania problemu zbyt wysokich temperatur w 

części sal – przez zakup wentylatorów, w przyszłości – systemu klimatyzacji. Podniesiony został także 

problem niedoboru zabawek w świetlicach i oddziałach „zerówek”, których powstało więcej (4, 

zamiast 1) niż pierwotne plany Gminy. Dyrekcja potwierdziła, że nie ma na chwilę obecną żadnych 

pewnych informacji na temat organizacji szkoły w kolejnych latach, w tym lokalizacji dla 

ewentualnych klas 7-8. 



Dyrekcja zobowiązała się do odpowiedzi w ciągu 7 dni na pytania otrzymane od Rodziców – Rodzice 

mają – poprzez Przedstawicieli klas - czas do wtorku, 20 września na podesłanie pytań.  

Prowadzący obrady podziękował Dyrekcji i Kierownikowi Świetlicy, zobowiązując się – w imieniu 

przedstawicieli klas – do przedstawienia na piśmie pytań i uwag rodziców dzieci z poszczególnych 

klas. 

 

Ad. 3. Quorum zostało stwierdzone i wyniosło 43 osoby (z48 osób). 

 

Ad. 4. Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury: 

a. Elżbieta Jaczyńska 

b. Katarzyna Małecka 

c. Bartosz Wypler 

d. Magdalena Janik 

 

i zaakceptowano w głosowaniu: 

 liczba głosów oddanych ZA – 43 

 liczba głosów oddanych PRZECIW – 0 

 liczba głosów wstrzymujących się – 0 

 

Do Prezydium Rady Rodziców zgłoszono następujące kandydatury: 

a. Robert Wojciechowski 

b. Kamil Wawrzyniak 

c. Małgorzata Remisiewicz 

d. Marek Mlonka 

d. Ewa Jurga Zastocka 

e. Danuta Górnicka  

f. Maciej Grzeszczuk 

 

i zaakceptowano w głosowaniu: 

 liczba głosów oddanych ZA – 43 

 liczba głosów oddanych PRZECIW – 0 

 liczba głosów wstrzymujących się – 0 

Prezydium Rady Rodziców jednogłośnie wybrało ze swojego składu: 

 Roberta Wojciechowskiego – na funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców 



 Kamila Wawrzyniaka – na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców ds. 

Finansowych 

 

Ad. 5.  

Joanna Prokop, Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców ds. Finansowych w roku szkolnym 

2015/2016 przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2015/2016 i omówiła strukturę przychodów 

oraz wydatków (główne to: monitoring, nagrody i udział w konkursach, imprezy dla dzieci, dostęp do 

programów Matlandia/SuperKid).  

Walne Zebranie Rady Rodziców zaakceptowało sprawozdanie finansowe Rady Rodziców za rok 

szkolny 2015/2016 przedstawione przez Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340.  

 liczba głosów oddanych ZA – 43 

 liczba głosów oddanych PRZECIW – 0 

 liczba głosów wstrzymujących się – 0 

 

Ad. 6. Walne Zebranie Rady Rodziców zaakceptowało plan budżetu Rady Rodziców na rok szkolny 

2016 / 2017 przedstawiony przez Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340. 

 liczba głosów oddanych ZA – 43 

 liczba głosów oddanych PRZECIW – 0 

 liczba głosów wstrzymujących się – 0 

 

Ad. 7. Walne Zebranie Rady Rodziców udzieliło absolutorium wszystkim organom Rady Rodziców. 

 liczba głosów oddanych ZA – 43 

 liczba głosów oddanych PRZECIW – 0 

 liczba głosów wstrzymujących się – 0 

 

Ad. 8. Walne Zebranie Rady Rodziców przyjęło organizację pracy Rady Rodziców na rok szkolny 

2016/2017. Przyjęto, że głosowania nad ustawami odbywać się będą w formie elektronicznej, a 

zebrania Przedstawicieli odbywać się będą adekwatnie do potrzeb.  

 

Ad. 9. W otwartej dyskusji zabrali głos przedstawiciele Rady Rodziców. Wśród poruszanych tematów 

znalazły się kwestie: 

 podkreślenie znaczenia stałej komunikacji z Klasami – informowania o ważnych wydarzeniach 

z życia Szkoły i Rady, włączanie rodziców i wykorzystywanie ich zawodowych i prywatnych 

kompetencji dla dobra Uczniów Szkoły, troska o ściągalność składek; 



 konieczność popularyzacji nieoficjalnego konta Szkoły na FB, nie tylko będącego cennym 

źródłem informacji, ale także stającego się ważnym instrumentem wpływu na instytucje 

decydujące o przyszłości i kondycji naszej Szkoły; 

 omówienie aktualnego stanu i perspektyw rozwiązania problemu dojazdu do Szkoły; 

 omówienie zadań Rady Szkoły i harmonogram prac przygotowawczych do jej zawiązania; 

 omówienie kwestii ubezpieczenia NNW – koordynacji działań podjęła się p. Alicja Szczęsna, 

działająca z upoważnienia przedstawiciela klasy IIL; 

 omówienie planów zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w Szkole, w tym pomysłu budowy tzw. 

grodzi – koordynacji działań podjął się p. Maciej Grzeszczuk; 

 organizacja prac przy stoliku Rady Rodziców – koordynacji działań podjęła się p. Katarzyna 

Małecka; 

 organizacja EkoMol, autorskiego konkursu Rady Rodziców promującego postawy ekologiczne 

– działania koordynowane są przez p. Ewę Jurgę-Zastocką, przy możliwie szerokim wsparciu 

innych Przedstawicieli i Rodziców; 

 organizacja konferencji poświęconej hałasowi i współpraca z firmą Ecophon przy rozwiązaniu 

problemu nadmiernego hałasu,, potęgowanego przez bardzo złą akustykę naszej Szkoły; 

 konieczność dywersyfikacji dostawców zajęć pozalekcyjnych, by uniknąć nasilających się 

praktyk monopolistycznych; koordynacji działań podjęły się następujące osoby:  

 zajęcia ruchowe dla dziewcząt - p. Alicja Szczęsna,  

 zajęcia ruchowe dla chłopców - p. Katarzyna Małecka,  

 zajęcia językowe – p. Monika Gumieniak 

Walne Zebranie Rady Rodziców upoważniło Prezydium do finalnej analizy oraz rekomendacji 

ubezpieczenia:  

 liczba głosów oddanych ZA – 41 

 liczba głosów oddanych PRZECIW – 0 

 liczba głosów wstrzymujących się – 0 

 

Ad. 10. Kolejne robocze spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców zostało ogłoszone na 28 września 

2016 roku. 

 

Załączniki 

1. Lista członków Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 

2. Sprawozdanie finansowe za rok 2015/2016 

3. Plan budżetu na rok 2016/2017 


