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PROTOKÓŁ 

 

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

dniu  23.09.2020 roku. 

 

Przyjęty porządek obrad: 

 

1. Otwarcie zebrania Rady Rodziców godzina 18.30, 

2. Spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły – 30 min, 

3. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum (w formie zdalnej -

zdolności zebrania Rady Rodziców do podejmowania uchwał)-  

10 min, 

4. Wybór Komisji Rewizyjnej, Prezydium oraz Przewodniczącego -10 

min 

5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 340 za rok szkolny 2019/2020-10 min 

6. Zatwierdzenie planu budżetu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 

 nr 340 na rok szkolny 2020/2021- 5 min 

7. Udzielenie absolutorium organom Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 340 za rok szkolny 2019/2020 -5 min 

8. Informacja na temat funkcjonowania Ekomola w okresie 

pandemii-5min 

9. Wymiana uwag na temat funkcjonowania szkoły z punktu widzenia 

rodziców w okresie pandemii -10min 

10. Omówienie organizacji pracy Rady Rodziców w trakcie roku 

szkolnego 2020/21 w tym określenie zasad partycypacji klas 

 w funduszach Rady Rodziców 

11. Inne tematy -20min  

12. Zwołanie kolejnego roboczego spotkania Rady Rodziców-5min 

13. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców około godziny 20.35 

 

Ad 1. 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski otworzył zebranie 

w formie zdalnej o godzinie 18.30. 
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Ad 2. 

W spotkaniu wzięła udział Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 340 Pani 

Małgorzata Antonowicz, Wicedyrektorzy oraz Kierownik świetlicy. 

 

Pani Dyrektor podała następujące informacje o organizacji pracy SP nr 340; 

* ilość uczniów w SP 340 w roku szkolnym 2020/2021 to 1631 osób, co stanowi 

68 oddziałów, w tym 96 uczniów oddziałów przedszkolnych (4 oddziały) oraz 

42 uczniów z orzeczeniem i potrzebą kształcenia specjalnego 

*  w budynku A uczy się 954 uczniów klas 1-5 i oddziałów przedszkolnych, 

    w budynku B uczy się 682 uczniów klas 6-8 

* Ilość etatów przypadających na; 

świetlicę 15,5 etatu 

bibliotekę 2 etaty  

Logopeda 38h 

Pedagog 66h -3 etaty 

Psycholog 2,5 etatu 

35h dla dzieci z orzeczeniem kształcenia specjalnego 

29h dla cudzoziemców 

Dzieci cudzoziemskie maja możliwość dodatkowego nauczania j. polskiego, do 

23/09 zgłosiło się 6 osób.  

Osoby chętne, w ramach wolontariatu, do pomocy w nauczaniu dzieci które są 

już w klasie 6/7/8 i nie umieją mówić po polsku, proszone są o zgłaszanie się 

do P. Dyrektor.  

Pani Dyrektor poinformowała o kwestiach bezpieczeństwa, które obowiązują 

w szkole w związku z Covid 19, czyli o podziale szkolnych korytarzy na strefy, 

każda klasa przydzielona jest do 1 Sali, po każdej grupie sale są 

dezynfekowane. Dzieci na przerwach muszą przebywać w określonych 

strefach. Zdarzają się sytuacje, że dzieci próbują czasami przejść ze strefy do 

strefy, żeby np. spotkać się z koleżanką z innej klasy itd. Dlatego prośba, żeby 

przypominać dzieciom, że nie mogą, ze względów bezpieczeństwa, przebywać 

w strefie przydzielonej innej klasie.  

P. Dyrektor odpowiedziała na prośby rodziców, aby dzieci mogły wychodzić 

na boisko. Niestety z powodu braku kadry do pilnowania dzieci na boisku  

 i jednocześnie na korytarzach szkolnych nie jest to możliwe. Natomiast jeśli 
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chodzi o zabawy na powietrzu dla klas 1-3,  które obecnie ze względu na brak 

możliwości dezynfekcji lin nie wychodzą na zewnątrz, jest dla tych klas 

rozważana opcja wychodzenia na zewnątrz naprzemiennie czyli. np. 1 dnia 1 

sala świetlicowa , 2 dnia kolejna. O ewentualnych zmianach rodzice będą 

informowani. 

Przerwy obiadowe trwają 20 min. Grafik obiadów dla klas I jest 

weryfikowany i w poniedziałek 28/09 będzie przygotowany przez p. Beatę 

Michalak (stołówka bud. A). 

W celu ograniczenia kontaktów dzieci nie mogą zostawiać podręczników w 

szafkach. Podręczniki mogą być zostawiane w salach np. w reklamówkach 

plastikowych łatwych do dezynfekcji lub, tak jak zrobiły to niektóre klasy, 

można zakupić plastikowe segregatory na książki. Zakup pojemników 

finansowany jest funduszy klasowych. 

Wszystkie zajęcia komercyjne w Bud. A i B są organizowane po zajęciach 

szkolnych 

     Brak kodów do podręczników zgłaszamy do wychowawców klas 

 

Ad. 3. 

Stwierdzono 59 osób obecnych na 68. 

 

Ad. 4. 

Zaproponowano następujący skład Komisji Rewizyjnej: 

 

▪ Bartosz Wypler - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

▪ Agnieszka Dąbrowska -Z-ca Przewodniczącego  

▪ Monika Sarnecka  

 

Skład wybrano w głosowaniu: 

Za - 57 

Przeciw -0  

Wstrzymujących się – 2 

 

Zaproponowano następujący skład Prezydium Rady Rodziców na rok 

2020/2021: 
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• Robert Wojciechowski, Przewodniczący Rady Rodziców 

• Katarzyna Małecka, Zastępca Przewodniczącego ds. Finansowych 

• Magdalena Janik 

• Ewa Jurga-Zastocka 

• Justyna Wawrzyniak 

• Anna Pakieła 

• Renata Resiak 

 

Skład wybrano w głosowaniu: 

 Za - 50 

Przeciw - 0 

Wstrzymujących się – 9 

 

konstytuując tym samym Radę Rodziców SP 340 na rok 2020/2021. 

 

Ad. 5  

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców SP nr 340 za rok szkolny 

2019/2020 przedstawiła Katarzyna Małecka 

Wpływy 132 991 zł, w tym; 

Wpłaty rodziców 92149zł 

Kiermasz świąteczny 33466,33zł 

Ekomol 5249,97zł 

Odsetki  w koncie 937,7zł  

Poza budżetem (dorabianie kluczyków do szafek) 1187zł 

Różnice 1zł 

Wydatki 130 842.05, w tym; 

Uroczystości szkolne 557,95zł 

Imprezy dla uczniów 2097zł 

Tarcze pamiątkowe dla klas 8 2115.3zł 

Udział w konkursach 9486zł 

Nagrody dla uczniów 11208,95zł 

Oprogramowania 20979,54zł 

Wydatki na cele edukacyjne 3054,92zł 

Dofinansowanie działań SU 1032,35zł 
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Mat. Biurowe 15zł 

Opłaty bankowe 145,5zł 

Książki do biblioteki 1461,21zł 

Tarcze dla klas 1 533,33zł 

Upominki na Święta dla p. Stopka 1239,93zł 

Woda Bud. B 2061,48zł 

Dofinansowanie klas 0 2000zł 

Szkolenia klas 0-1 3000zł 

Zakup koszy do segregacji śmieci 3283,75zł 

Wydatki poza budżetem 1040,4zł 

Wydatki ze środków z Ekomol 12813,11zł 

Wydatki dodatkowe 18250zł 

Kiermasz Świąteczny Szkoła na Madagaskarze 33466,33zł 

 

Dla zainteresowanych, wszystkie sprawozdania finansowe Rady Rodziców, 

także te z poprzednich lat, są dostępne na stronie internetowe RR SP 340. 

 

Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 340 za rok szkolny 2019/2020 

Za - 59 

Przeciw  - 0  

Wstrzymujących się -0 

 

Ad. 6  

 Plan budżetu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 na rok szkolny 

2020/2021 przedstawiła Katarzyna Małecka  

 

Na przestrzeni ostatnich 3 lat widzimy niepokojący spadek ilości wpłat na RR.  

W poprzednich 2 latach wpłacało więcej niż 60% rodziców, w ubiegłym roku 

szkolnym już tylko 53%. Zmniejsza się też ilość wpłat faktycznych vs wpłaty 

deklarowane. W poprzednim roku szkolnym rodzice wpłacili tylko 63,34% 

zadeklarowanej kwoty, gdy w poprzednich latach wpłaty wynosiły odpowiednio 

73,49 i 79,14% zadeklarowanych kwot. 
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Plan budżetu zakłada 136752zł z planowanych wpłat od rodziców i zawiera 

następujące wydatki: 

• Udział w konkursach -25000zł 

• Nagrody dla uczniów -25000zł 

• Oprogramowanie -15000zł 

• Dofinansowanie działań SU -1000zł 

• Imprezy dla uczniów -7000zł 

• Wydatki na cele edukacyjne -5000zł 

• Tarcze pamiątkowe dla klas 8 -4500zł 

• Pomoc materialna -4000zł 

• Woda Bud. B -3500zł 

• Książki do biblioteki Bud. A -1500zł 

• Książki do biblioteki Bud. B-1 500zł 

• Uroczystości szkolne -1000zł 

• Upominki dla P. stopka -1500zł 

• Mat. Biurowe i gospodarcze -250zł 

• Zakup tarcz dla klas 1 -600zł 

• Opłaty bankowe -200zł 

• Rezerwa (w tym na cele związane z Covid) -20000zł 

 

Głosowanie za przyjęciem planu budżetu Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 340 na rok szkolny 2020/21  

Za - 59 

Przeciw - -0  

Wstrzymujących się – 0 

 

Ad. 7 

 Głosowanie za udzieleniem absolutorium organom Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 340 za rok szkolny 2019/2020 

Za - 50 

Przeciw - -0  

Wstrzymujących się – 9 
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Ad. 8 

W roku szkolnym  2019/2020 osiągnęliśmy 1/5 wpływów ze zbiórki 

makulatury oraz surowców wtórnych vs poprzednie lata. Związane jest to z 

obecną sytuacją na rynku surowców wtórnych oraz pandemią. W związku z 

tym RR podjęła decyzję o tymczasowym zawieszeniu akcji Ekomol. 

 

Głosowanie za zawieszeniem akcji Ekomol do końca I semestru   

Za - 59 

Przeciw - -0  

Wstrzymujących się – 0 

 

Ad. 9 

Wszystkie uwagi z klas dotyczące obecnej sytuacji związanej z pandemią  

i organizacją pracy w szkole kierujemy do RR do środy 30/09. 

  

Ad. 10  

Omówiono zasady finansowania wydatków z realizowanych akcji, 

pomysłów itd. z funduszy Rady Rodziców. Finansowanie tego typu 

przedsięwzięć ze środków Rady Rodziców jest możliwe po przedstawieniu 

kosztorysu i pisemnej akceptacji wydatku przez RR. 

 

Ad. 11 

Zaproponowane przez p. Dyrektor SP nr 340 dni wolne od zajęć 

dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 to 02.11.2020 i 4.06.2021 

 

Głosowanie za zatwierdzeniem propozycji dni 02.11.2020 i 04.06.2021 

jako dni wolnych od zajęć dydaktycznych 

 

Za - 57 

Przeciw - -0  

Wstrzymujących się – 0 

 

Inne tematy poruszone na zebraniu RR 

• RR zachęca do korzystania z możliwości pomocy materialnej 300zł na 
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rok np. na dofinansowanie do wycieczek dla dzieci w trudnej sytuacji 

finansowej. Na stronie RR jest link do udzielania takich środków. Po 

akceptacji Pedagoga, który opiniuje zasadność wniosku,  wniosek trafia 

do Rady Rodziców.  W tamtym roku nikt nie skorzystał z tej pomocy. 

• Otwarcie szkoły na Zaruby prawdopodobny scenariusz 2 semestr 

• Zgłoszone problemy związane ze świetlicą zostaną rozwiązane w ciągu 

najbliższych dni 

• Nie ma możliwości finansowania testów na Covid dla nauczycieli z 

funduszy RR 

• Koszty poniesione przez rodziców uczniów SP 340 nie są zwracane ze 

środków RR, chyba że został przedstawiony kosztorys i była akceptacja 

na poniesienie tego wydatku  

• Środki przeznaczone na budowę Sali Szermierczej zostały przesunięte 

na remont Bud. B, dodatkowo w Bud. B będzie konieczne dołożenie 1 

dysku koszt 7000zł oraz wymiana komputerów, które są z 2011 roku 

• Dyskusja na temat używania telefonów komórkowych przez dzieci w 

bud. B. Regulamin używania telefonów komórkowych jest ujęty w 

Statucie Szkoły §56 str. 57. 

•  

Ad. 12 

Kolejne robocze spotkanie Rady Rodziców zostało zwołane na środę  

21 października 2020r. 

 

Ad. 13 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski zamknął zebranie 

Rady Rodziców ok. godz. 22.  

 

 


