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PROTOKÓŁ 

 

 

z zebrania Rady Rodziców przy SP Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego w dniu  15.09.2021 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 - 10min, 

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

5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 za rok szkolny 2020/2021– 10 min, 

6. Zatwierdzenie planu budżetu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 

nr 340 na rok szkolny 2021/2022 – 5 min, 

7. Udzielenie absolutorium organom Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 340 za rok szkolny 2020/2021 – 5 min, 

8. Informacja na temat funkcjonowania Ekomola - 5 min, 

9. Omówienie organizacji pracy Rady Rodziców w trakcie roku 

szkolnego 2021/2022 w tym określenie zasad partycypacji klas w 

funduszach Rady Rodziców – 15 min 

10. Inne tematy – 30 min, 

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

12. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców (około godziny 20). 

 

Ad 1. 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski otworzył zebranie  

o godzinie 18.30. 

 

Ad 2. 

W spotkaniu wzięli udział Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 340 Pani Małgorzata Antonowicz oraz Wioletta Korzeniowska 

- wicedyrektor klas 0-3, Ilona Pełka - wicedyrektor, Elżbieta Skwirowska - wicedyrektor klas 7-8, Renata Mazur - wicedyrektor, 

Joanna Lejza wicedyrektor klas 4-6, Anna Jakiełek - Kierownik świetlicy  

Pani Dyrektor podała informacje o, 

 

* ilości uczniów w SP 340 w roku szkolnym 2021/2022; 1484 uczniów,  klasy 1-6 oraz oddziały przedszkolne bud. A, klasy 

7-8 bud. B 

* ilości oddziałów w szkole ; 64 oddziały 

* ilości godzin pedagogów (66h) i psychologów (58h); 2 psychologów i 2 pedagogów bud. A, 1 psycholog i 1 pedagog bud. 

B, 

* ilości godzin terapii pedagogicznej- 33h oraz 325 h dla nauczyciela współorganizującego kształcenie dla dzieci z 

orzeczeniem. Ponieważ brakuje nauczycieli współorganizujących kształcenie, nie we wszystkich klasach nauczyciel wspierający 

jest 20h, są klasy gdzie nauczyciel opiekuje się kilkoro uczniami  z orzeczeniem, jeśli szkoła znajdzie chętnych na wolne wakaty 

to zwiększy liczbę nauczycieli wspierających. 

* ilości godzin świetlicy-455h świetlicy w 6 salach, 60h nauczycieli świetlicowych, liczba uczniów w jednej  grupie nie 

przekracza 25os. 

* klasy 1-3 liczba uczniów na klasę nie przekracza 25osób, klasy 4-8 liczba 

uczniów nie przekracza 30 osób, od 25 osób jest podział na informatykę/języki, od 30 osób wychowanie -fizyczne, ponieważ w 

pracowni informatycznej są 24 stanowiska, Pan Burmistrz wydał zgodę na podział klas na 3 grupy, 

* ilości wolnych wakatów. 

Bolączką szkoły są wolne wakaty dla nauczycieli.  Brakuje nauczycieli fizyki-1 etat, chemii 12h, biologii 1 etat, matematyki 

33h. Obecnie nauczyciele od w/w przedmiotów zgodzili się na godziny zastępcze, w związku z tym niektóre plany lekcji są tak 

ułożone aby te zastępstwa były możliwe. W momencie zatrudnienia brakujących nauczycieli plany lekcji zostaną poprawione. 

* remoncie budynku B, z którego połowa została przeznaczona i obecnie jest przystosowywana na Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną. Prace budowlane wiążą się z utrudnieniami dla uczniów i nauczycieli m. in. z hałasem. P. Dyrektor rozmawiała 

z wykonawcą i przedstawicielami Urzędu Gminy i nie zgodziła się na głośne prace podczas trwających lekcji. W praktyce 

sytuacja wygląda tak, że głośne prace są zatrzymywane na bieżąco. Zakończenie remontu planowane jest na koniec bieżącego 

roku kalendarzowego. Przedłużający się remont jest spowodowany zwiększeniem zakresu prac m. in. pozyskano pieniądze na 

termoizolację budynku, wymianę instalacji CO w części szkolnej i poradni, a także całej instalacji sanitarnej w bud. B. Remont 

instalacji jest konieczny z powodu częstych awarii, a przede wszystkim wpływu fatalnego stanu instalacji na jakość wody w bud. 

B. Na pewien czas wyłączona będzie sala gimnastyczna, a  najprawdopodobniej w części szatni powstaną 2 sale ruchowe. 

*Ważna informacja dla klas 8 od dyrekcji szkoły. Dotyczy rodziców dzieci z dostosowaniem np. dysleksji, dysgrafii o 
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konieczności dostarczania na czas dokumentacji opiniującej, tzn. Opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, terminy 

podane są w Librusie.  

 

W tym roku odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły SP 340. W wyniku przeprowadzonego konkursu stanowisko 

dyrektora szkoły ponownie objęła P. Małgorzata Antonowicz. Dyrektor przedstawiła założenia, jakie chce realizować;  

- kadra nauczycielska wspierająca mocne strony ucznia, koncentrująca się na osiągnięciach i sukcesach uczniów 

- szkoła podążająca w kierunku nauczania kształtującego, jeśli chodzi o kształcenie i rozwój uczniów, uczestnicząca w 3 

letnim programie wspieranym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, programie nie polegającym na odejściu od ocen, ale 

pokazującym dzieciom co zrobiły dobrze, co mogą zrobić lepiej, skupiająca się na ocenianiu kształtującemu 

- szkoła wolna od stygmatyzacji i napiętnowania, oceniająca uczniów nie tylko wg ocen, ucząca dzieci technik 

skutecznego uczenia się  

-  stworzenie systemu budowania wartości uczniowskich, wybranych i akceptowanych przez rodziców, nauczycieli i dzieci  

Dyrektor będzie wspierać samorząd uczniowski, wolontariat, współpracę z rodzicami. 

 

Kolejnym punktem spotkania z P. Dyrektor były pytania od rodziców:  

1. Pytanie od klas 2 dotyczące zmiany katechety prowadzącego lekcje religii. 

Pani Dyrektor spotka się z w tej sprawie z proboszczem i katechetą. 

2. Pytanie o zajęcia doszkalające do egzaminu dla klas 8.  

W tej sprawie interpelacja, ale ilość godzin została zmniejszona. 

3. Pytanie od klas 7 dotyczące stanu wiedzy z matematyki i możliwości odpłatnego udostępnienia sali w szkole na 

korepetycje. 

Należy złożyć podanie i zapłacić za salę. 

4. Pytanie o zajęcia wspomagające, co do których ankiety wypełniane były w poprzednim roku szkolnym. 

Będą. 

5. W jakim celu wykonywane są testy kompetencji 

W celu diagnozy i ewentualnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

6. Ile dzieci przeszło do nowej szkoły na Zaruby 

50 

7. Czy dla klas 4 będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

Tak, będą matematyka i polski ustalane są godziny i niedługo się pojawią. 

8. Pytanie o sklepik w budynku A 

W miejscu sklepiku jest gabinet terapeuty pedagogicznego 

9. Czy można organizować wycieczki na świeżym powietrzu 

Tak, jeśli będzie 2 nauczycieli z dziećmi; 1 nauczyciel na 15osób 

10.  Pytanie w sprawie wolontariatu 

W sprawie godzin wolontariatu regulamin będzie zmieniony, po uprzedniej dyskusji z rodzicami 

11.  Pytanie od 2f o warsztaty  

 W szkole mogą się odbywać tylko warsztaty bezpłatne, w świetle przepisów prawa oświatowego nie może być w 

szkole warsztatów odpłatnych. 

12.  Pytanie od klas 1 dotyczące wychodzenia na dwór 

Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. 

13.  Pytanie o zajęcia pozalekcyjne  

Zajęcia mogą się odbywać najwcześniej od godz. 16.30 ze względu na covid 19 i zalecenia sanepidu.  

 

Ad. 3. 

Quorum zostało stwierdzone i wyniosło 55 osób na 64. 

 

Ad. 4. 

Zaproponowano następujący skład Komisji Rewizyjnej: 

▪ Bartosz Wypler Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (7d) 

▪ Monika Sarnecka (2B)  

▪ Anna Hardasiewicz (2f)  

 

Skład wybrano w głosowaniu: 

Za - 55 

Przeciw -0  

Wstrzymujących się - 0 

 

Ze względu na zmniejszająca się liczbę klas zmniejszamy skład Prezydium Rady Rodziców z 7 osób do 6. 

 

Rada Rodziców uchwala, że od roku szkolnego 2021/2022 zmniejszamy skład Prezydium do 6 osób 

Za - 55 
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Przeciw -0  

Wstrzymujących się – 0 

 Zaproponowano następujący skład Prezydium Rady Rodziców: 

 

• Robert Wojciechowski, Przewodniczący Rady Rodziców 

• Katarzyna Małecka, Zastępca Przewodniczącego ds. Finansowych 

• Magdalena Janik 

• Ewa Jurga-Zastocka 

• Justyna Wawrzyniak 

• Renata Resiak 

 

Skład wybrano w głosowaniu: 

 Za - 55 

Przeciw - -0  

Wstrzymujących się – 0 

konstytuując tym samym Radę Rodziców SP 340 na rok 2021/2022. 

 

Ad. 5  

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców SP nr 340 za rok szkolny 2020/2021 przygotowała i przedstawiła Katarzyna 

Małecka 

 

 Wpływy 

1 Wpłaty składek na konto i do kasy 80 390,00 zł  

2 Wpłaty z kiermaszu 6 538,46 zł  

3 Odsetki w koncie 18,30 zł  

4 Wpłaty poza budżetem 517,95 zł  

5 Ekomol 279,45 zł  

6 Różnice 1,16 zł  

Razem 87 745,32 zł  

 

 II. Wydatki 

1 Uroczystości szkolne - zł  

2 Imprezy dla uczniów (w tym bal 

gimazjalisty) 

- zł  

3 Tarcze pamiątkowe dla klas 8 2 561,34 zł  

4 Udział w konkursach 104,50 zł  

5 Nagrody dla uczniów 5 206,35 zł  

6 Oprogramowania 4 721,04 zł  

7 Wydatki na cele edukacyjne 5 557,00 zł  

8 Dofinansowanie działań SU - zł  

9 Pomoc materialna - zł  

10 Materiały biurowe - zł  

11 Opłaty bankowe 63,00 zł  

12 Książki do biblioteki bud A 1 486,35 zł  

13 Książki do biblioteki bud B 1 344,44 zł  

14 Tarcze dla klas I 1 029,67 zł  

15 Upominki na Święta dla Pana Stopka 1 049,98 zł  

16 Wydatki poza budżetem 332,96 zł  

17 Wydatki ze środków z EkoMol 8 362,60 zł  

18 Rezerwa 1 031,15 zł  

19 Kiermasz świąteczny - Szkoła na 

Madagaskarze (bud A i B) 

6 538,46 zł  

Razem 39 388,84 zł  

 

 

 III. Wynik 175 519,86 zł  

Gospodarka środkami pieniężnymi 

1 Stan rachunku bankowego 172 918,43 zł  

2 Stan kasy 2 601,43 zł  

Razem środki pieniężne 175 519,86 zł  
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Dla zainteresowanych wszystkie sprawozdania finansowe Rady Rodziców, także te z poprzednich lat, są dostępne na 

stronie internetowej RR SP 340. Ponadto RR zachęca do korzystania z możliwości pomocy materialnej 300zł na rok np. na 

dofinansowanie do wycieczek dla dzieci w trudnej sytuacji finansowej.  

Na stronie RR, w zakładce Regulaminy jest informacja w jaki sposób wnioskować o taką pomoc.   

 

Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 oraz za rok szkolny 

2020/2021 

Za - 55 

Przeciw  - 0  

Wstrzymujących się -0 

 

Ad. 6  

 Plan prowizorium budżetu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 na rok szkolny 2021/2022 przedstawiła Katarzyna 

Małecka  

Plan budżetu zakłada 97 560 pln wpłat od rodziców (50% planowanych wpłat), co wraz z zapasami z ubiegłego roku daje 273 

079 pln, planowane wydatki na ten rok w kwocie 178 860 pln: 

Udział w konkursach                                            25 000,00 zł  

Nagrody dla uczniów                                            25 000,00 zł  

Oprogramowanie                                            15 000,00 zł  

Dofinansowanie działań SU                                 10 000,00 zł  

Imprezy dla uczniów                                               5 000,00 zł  

Wydatki na cele edukacyjne                                   5 000,00 zł  

Tarcze pamiątkowe dla klas 8                                 3 000,00 zł  

Pomoc materialna                                                    4 000,00 zł  

Książki do biblioteki bud A                                 1 500,00 zł  

Książki do biblioteki bud B                                 1 500,00 zł  

Uroczystości szkolne                                               1 000,00 zł  

Wsparcie dla Pana Stopka                                 1 500,00 zł  

Materiały biurowe i gospodarcze                                200,00 zł  

Zakup tarcz dla klas I                                 1 000,00 zł  

Opłaty bankowe                                                  160,00 zł  

Wyposażenie kierunkowe (doposażenie pracowni np. chemicznej, zakup pomocy dydaktycznych dla klas młodszych)   

                                                                              40 000,00 zł  

          Rezerwa (w tym na cele związane z Covid)  40 000,00 zł 

 

Głosowanie za przyjęciem planu budżetu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 na rok szkolny 2021/2022  

Za - 55 

Przeciw - -0  

Wstrzymujących się – 0 

 

Ad. 7 

 Głosowanie za udzieleniem absolutorium organom Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 za rok szkolny 2020/2021 

Za - 55 

Przeciw - -0  

Wstrzymujących się – 0 

 

 

Ad. 8 

Ekomol dalsza działalność.  Magdalena Pietrzak (5E) zgłosiła się do zastąpienia Ewy Jurgi-Zastockiej w obszarze 

związanym z funkcjonowaniem Ekomola. 

 

Ad. 9 

Wyłonienie 2 osób, które zostaną wdrożone przez Katarzynę Małecką w obowiązkach skarbnika Rady Rodziców. 

Spośród rodziców zgłosiły się 2 osoby: 

Agata Czarkowska-Kołacz (3f) 

Monika Sarnecka (2b) 

 

Ad. 10  

Uchwała Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie z dnia 15 września 2021 roku w sprawie szkolnego 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Rada Rodziców SP nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego uchwala program wychowawczo -profilaktyczny 
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na rok szkolny 2021/2022.  

Za - 55 

Przeciw  -0  

Wstrzymujących się - 0 

 

Ad. 11 

     Termin następnego zebrania Rady Rodziców zostanie podany zgodnie z regulaminem 

 

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski zamknął zebranie Rady Rodziców o godzinie 21.45  

 

 


