
PROTOKÓŁ 

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

przeprowadzonego 28 września 2016 roku.  

Przyjęty porządek obrad zawierał: 

1.Otwarcie zebrania 

2.Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum 

3.Program Profilaktyki, Program Wychowawczy i Koncepcja Pracy Szkoły – uwagi i 
głosowanie 

4.Zagospodarowanie środków niezidentyfikowanych – decyzja  

5.EkoMol – omówienie programu 

6.Droga dojścia do szkoły – omówienie sytuacji i dalsze kroki 

7.Szkolenia dla dzieci i rodziców – omówienie dalszych kroków 

8.Dodatkowe źródełka wody – omówienie i decyzja 

9.Przeniesienie przystanku ZTM – omówienie i decyzja  

10.Nagrody dla uczniów – omówienie  

11.Zajęcia dodatkowe dla dzieci - omówienie 

12.Hałas w szkole – omówienie i podsumowanie działań 

13.Budżet Partycypacyjny – omówienie i decyzja 

14.Inne tematy 

15.Zamknięcie zebrania Rady Rodziców 

Ad 2. Quorum zostało stwierdzone i wyniosło 28 osób. 

Ad 3. Walne Zebranie Rady Rodziców uchwaliło „Szkolny program profilaktyki na rok 

szkolny 2016/2017”, „Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie na 

rok szkolny 2016/2017” oraz „Koncepcję Pracy Szkoły w roku szkolnym 2016/2017” w 

brzmieniu zgodnym z treścią załącznika: 

• liczba głosów oddanych ZA – 29 

• liczba głosów oddanych PRZECIW – 0 

• liczba głosów wstrzymujących się – 0 



Ad 4. Walne Zebranie Rady Rodziców uchwaliło decyzję w sprawie uznania środków, które 

wpłynęły do 1 września 2016 roku, a które do dnia 31 października 2016 roku nie zostały, 

mimo wielokrotnych starań, zidentyfikowane za środki Rady Rodziców: 

• liczba głosów oddanych ZA – 28 

• liczba głosów oddanych PRZECIW – 0 

• liczba głosów wstrzymujących się – 1 

Walne Zebranie Rady Rodziców uchwaliło decyzję w sprawie uznania środków, które 

wpłyną, począwszy od roku szkolnego 2016/2017, do 1 września każdego roku szkolnego, a 

które do dnia 31 października danego roku szkolnego nie zostaną, mimo wielokrotnych 

starań, zidentyfikowane za środki Rady Rodziców: 

• liczba głosów oddanych ZA – 28 

• liczba głosów oddanych PRZECIW – 0 

• liczba głosów wstrzymujących się – 1 

Ad 5. Pani Ewa Jurga-Zastocka, koordynująca organizację akcji EkoMol, zrelacjonowała 

działania podjęte w związku inauguracją nowej akcji – druk dzienniczków, naklejek, 

ulotek. Wyjaśnione zostały także powody, dla których Rada Rodziców zdecydowała się na 

samodzielnie prowadzoną akcję (chęć przeznaczenia środków na potrzeby naszej szkolnej 

społeczności – nagrody dla uczniów oraz stojaki rowerowe i/lub stację do naprawy 

rowerów). Podany został również cennik surowców oraz przebieg zbiórek.  

Ad 6. Przewodniczący Robert Wojciechowski zrelacjonował obieg korespondencji w sprawie 

dojazdu do Szkoły wymienianej pomiędzy Spółdzielnią, Jeronimo Martins oraz władzami 

dzielnicy. Wynika z nich, że dotychczasowa postawa stron, przede wszystkim Jeronimo 

Martins, nie rokuje szybkim rozwiązaniem palącego problemu. Będziemy podejmować 

kolejne, szybkie działania – między innymi poprzez naciski medialne oraz działania prawne, 

w tym złożenie zawiadomień do stosownych służb (m.in. nadzoru budowlanego) – by skłonić 

strony do wypracowania dobrego dla uczniów rozwiązania.  

Ad 7. W najbliższych tygodniach Rada Rodziców podejmie decyzję o szkoleniach dla dzieci 

i rodziców o tematyce związanej z potrzebami naszych dzieci (funkcjonowanie w hałasie, 

przeciwdziałanie agresji, itp.). Przedstawiciele klas zostali poproszeni o przekazywanie 

informacji o interesujących szkoleniach.  

Ad 8. Rada Rodziców uchwaliła, że w najbliższych tygodniach zostanie zrobione 

rozpoznanie, czy istnieje możliwość instalacji kolejnych źródełek na preferencyjnych/



darmowych warunkach – jeśli nie będzie takiej możliwości, Prezydium Rady Rodziców 

podejmie decyzję odnośnie zakresu finansowania źródełek ze środków Rady Rodziców. 

Ad. 9. Szkoła wystosuje, wspólnie z kościołem, pismo do ZTM o stworzenie dodatkowego 

przystanku autobusowego na żądanie na wysokości szkoły/Kościoła. Koordynacji spraw 

podjęła się Kinga Grobelna 

Ad. 10. Temat nagród i ich dopasowania do potrzeb dzieci będzie rozwijany w 

porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.  

Ad. 11. Katarzyna Małecka zrelacjonowała rozmowy z potencjalnymi oferentami zajęć dla 

chłopców i zobowiązała się do przygotowania ankiety, która pozwoli rozpoznać 

zainteresowanie poszczególnym zajęciami. Cel nadrzędny to dywersyfikacja dostawców 

usług – by zwiększyć konkurencyjność – oraz osiągnięcie stanu, w którym w czerwcu 

będziemy dysponować wstępnym rozpoznaniem tego, jakie zajęcia będą organizowane w 

kolejnym roku szkolnym.  

Ad. 12. Przewodniczący Rady Rodziców zrelacjonował przebieg działań podjętych w 

kwestii akustyki szkoły (w tym spotkanie z dziennikarzami organizowane przez firmę 

Ecophone). Pan Mariusz Mackala zobowiązał się wesprzeć Radę w opiniowaniu technicznych 

projektów, dotyczących akustyki, ale także szerzej – kontroli projektu Szkoły i wszelkich 

innych spraw technicznych. Danuta Górnicka zgłosiła pomysł, by jeden z nauczycieli 

koordynował ze strony szkoły „miękkie” działania na rzecz zmniejszenia hałasu.  

Ad. 13. Przewodniczący Rady Rodziców zasugerował, by poprzeć do Budżetu 

Partycypacyjnego zgłoszenie klubu D’Artagnan. Zgłoszenie dotyczyłoby nadbudowy szkoły o 

salę do ogólnodostępnych treningów, w tym także szermierki. Podniesiony został także 

pomysł znalezienia dofinansowania ze środków unijnych, które pozwoliłoby sfinansować 

ważne dla szkoły inwestycje – np. wyciszenie. 

Załączniki: 

1. Lista obecności członków Rady Rodziców 

2. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 

3. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 340 na rok 2016/2017 

4. Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2016/2017


