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PROTOKÓŁ 

 

z zebrania Rady Rodziców przy SP Nr 340 w Warszawie, przeprowadzonego w dniu  21.09.2022 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 (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 

2021/2022– 10 min, 

6. Zatwierdzenie planu budżetu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 na rok szkolny 2022/2023 – 5 

min, 

7. Udzielenie absolutorium organom Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 za rok szkolny 2021/2022 

– 5 min, 

8. Informacja na temat funkcjonowania EkoMola - 5 min 

9. Omówienie organizacji pracy Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego 2022/2023 w tym określenie 

zasad partycypacji klas w funduszach Rady Rodziców – 15 min 

10. Inne tematy – 20 min, 

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

12. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców (około godziny 20.25). 

 

Ad 1. 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski otworzył zebranie o godzinie 18.30. 

 

Ad 2. 

Dyrektor SP 340 P. Małgorzata Antonowicz była nieobecna na spotkaniu z powodu choroby. W spotkaniu wzięli 

udział wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 340; 

● Pani Renata Mazur - wicedyrektor  

● Pani Elżbieta Skwirowska - wicedyrektor klas 7-8 i klas 6a,6c,6d- uczących się w bud. B 

● Pani Aleksandra Kozyra-Wiśniewska - wicedyrektor klas 0-3 

● Pani Joanna Lejza - wicedyrektor klas 4-5 oraz klas 6b, 6e, 6f uczących się w bud. A 

● Pani Anna Głogowska - Kierownik świetlicy  

        

Wicedyrektor Joanna Lejza przeczytała pismo od P. Dyrektor skierowane do Rady Rodziców dotyczące trudności z 

ułożeniem planu lekcji dla uczniów z powodu braków kadrowych wśród nauczycieli, wolnych wakatów niemożliwych 

w obecnym czasie do obsadzenia, a także rezygnacji nowozatrudnionych lub obecnych nauczycieli z pracy już w 

trakcie trwania obecnego szkolnego 2022/2023.  

 

Wicedyrektor Joanna Lejza w zastępstwie P. Dyrektor przekazała następujące  informacje; 

 

1. ilość oddziałów w szkole ; 59 oddziałów w tym; 2 oddziały przedszkolne, 5 oddziałów sportowych 

2. klasy 7, 8 oraz 6a, 6c, 6d uczą się w bud. B, pozostałe klasy bud. A 

3. wolne wakaty nauczycieli: nauczyciel wspomagający, edukacji wczesnoszkolnej, fizyki, chemii (do 

grudnia), j. angielskiego, świetlicy 

4. podział klas na lekcjach w-f i informatyce wynikający z Rozporządzenia Ministra dla Szkół Publicznych, 

gdy liczba dzieci w klasie nie przekracza 24 osób (informatyka, j. angielski), klasa nie może zostać 

podzielona i dzieci są łączone/dzielone z innymi klasami do ilości stanowisk w sali komputerowej 

(informatyka), lekcje wf nie są dzielone na grupy jeśli klasa nie przekracza 26 uczniów. 

5. kształcenie dla dzieci z orzeczeniem, w SP 340 mamy 60 dzieci z orzeczeniem 

6. zastępstwa na lekcjach fizyki klasy 7,- P. Agata Ziemek, klasy 8, -P. Dorota Vyas 

7. o wynikach egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/22: j. polski 76 % (1 wynik), matematyka 82% 

(2 wynik), j. angielski 92% (2 wynik na Ursynowie). 

8. w budynku B są wyremontowane łazienki, prośba do rodziców o rozmowę z dziećmi na temat 

poszanowania sprzętu wspólnego, ponieważ zdarzają się już akty wandalizmu. 
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Rodzice przekazali następujące pytania do nauczycieli,  

1. Godziny zebrań  

Nakładają się rodzicom dzieci z różnych klas (zebrania 17.30,18.00) i jest problem z dotarciem na 

zebranie. Jest to problem organizacyjny. 

2. Zastępstwa 

Zagospodarowanie zastępstw w przedmiotach. W tej sprawie jest odstępstwo kuratorium rodzic lub 

znajomy może zostać zatrudniony jako nauczyciel bez kursu pedagogicznego, w miarę możliwości obecni 

nauczyciele zagospodarowują zastępstwa. 

3. Ksero Bud. A 

Był problem z korzystaniem z ksero, ale został rozwiązany, szkoła ma już tonery. 

4. Świetlica sala 42 

W sali 42 jest problem z przeludnieniem. Jest 21 klas 1-3, a sal świetlicowych tylko 6. Klasy 1 i 3- I zmiana, 

klasy 2 -II zmiana. Nie będzie podziału w klasie np. na pół na dwie sale świetlicowe. Dzieci w świetlicach 

się mijają. Klasy 3 w mniejszej ilości korzystają ze świetlicy. Niebawem zajęcia dodatkowe rozładują korki  

(np. angielski Early Stage).  

5. Źródełko w budynku B 

Jak zostaną wyremontowane rury to wtedy można wystąpić do wodociągów o zamontowanie punktów, 

planowane zakończenie remontu 09/2023 Źródełko bud. A, wicedyrektor  dopyta i udzieli informacji. 

6. Szafki  

W budynku A część szafek została w czerwcu rozkodowana, część nie, konserwator odszedł z powodu 

redukcji etatu przez Urząd Miasta. Wszystkie szafki są dostępne, ale otwarte. Do końca tygodnia 

mechanizm będzie rozkodowany i zakodowany. 

7. Kawały 

Dzieci robią sobie kawały, chowają w inne miejsca rzeczy pozostawione w szatni np. buty na zmianę, czy 

kurtki. Prośba do rodziców o rozmowę z dziećmi jak powinny się zachowywać w szatni. Ustalone jest aby 

dzieci miały worki na kapcie, buty pozostawione luzem są rozparowywane przez inne dzieci lub 

przesuwane do boksów obok. Zbliża się okres jesienny prośba od nauczycieli, aby przypomnieć dzieciom 

o odwieszaniu kurtek na wieszak i chowanie butów do worków na buty.  

8. Różowe Skrzyneczki dla dziewczynek w łazienkach w budynkach A i B. 

9. Wolontariat 

Kto w tym roku szkolnym zajmuje się wolontariatem i czy pozostaje regulamin uzgodniony w poprzednim 

roku szkolnym? Opiekunem Koła Wolontariatu w klasach 1-3 jest Maria Kutna, dodatkowo wsparcia 

udziela Magda Łuczak, od tego roku szkolnego zbieraniem zaświadczeń z wolontariatu w klasach 

starszych zajmują się wychowawcy klas. Weryfikacja liczby godzin z ubiegłego roku ma zostać 

niezwłocznie wyjaśniona. Zasady wolontariatu w SP 340 określa regulamin ustalony w poprzednim roku 

szkolnym 2021/22. Prośba od rodziców, aby umieścić regulamin wolontariatu na stronie szkoły oraz 

umożliwić rodzicom i uczniom sprawdzenie w archiwum statusu punktów za wolontariat z poprzednich lat. 

Punkty za wolontariat można zbierać w wielu organizacjach NGO-s(wydających odpowiednie 

zaświadczenia) nie tylko w szkole. Dzieci , które chcą zbierać punkty w szkole, mogą pomagać na świetlicy 

(dzieci od klasy 6), w bibliotece i w angielskim, (można dowiedzieć się od pedagoga w bud. B kto 

potrzebuje pomocy). 

10. Konkursy 

Rodzice zgłosili postulat aby szkoła napisała pismo do kuratorium w sprawie pozostawienia załącznika B, 

ponieważ wpisane tam są stare konkursy, w których dzieci brały udział jeszcze przed rokiem szkolnym 

2021/22. Zdobyte punkty mogą się liczyć w rekrutacji do szkół średnich, w przeciwnym razie przepadną. 

Pani wicedyrektor zobowiązała się do wysłania pisma, jednak należy pamiętać, że to  Komisja 

Rekrutacyjna szkoły pierwszego wyboru będzie decydować o punktowaniu lub nie w/w konkursów.  

11. Problemy z komunikacją z dziećmi i rodzicami z Ukrainy. W naszej szkole jest nauczyciel tłumacz języka 

ukraińskiego, RR zachęca do korzystania z pomocy tłumacza. 

 

Ad. 3. 

Quorum zostało stwierdzone i wyniosło 43 osób na 59. 

 

Ad. 4. 

Zaproponowano następujący skład Komisji Rewizyjnej: 

▪ Katarzyna Wiśniewska  

▪ Bartosz Wypler 

▪ Karol Gaweł 
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Skład wybrano w głosowaniu: 

Za - 43 

Przeciw -0  

Wstrzymujących się - 0 

 

Zaproponowano następujący skład Prezydium Rady Rodziców: 

 

● Robert Wojciechowski, Przewodniczący Rady Rodziców 

● Katarzyna Małecka, Zastępca Przewodniczącego ds. Finansowych 

● Magdalena Janik 

● Justyna Wawrzyniak 

● Renata Resiak 

● Honorata Narolewska-Pacek 

● Małgorzata Mrożewska 

 

Honorata Narolewska-Pacek będzie zastępować od przyszłego roku szkolnego Katarzynę Małecką w funkcji 

skarbnika RR, obecnie się wdraża. 

 

Skład wybrano w głosowaniu: 

Za - 43 

Przeciw - -0  

Wstrzymujących się – 0 

konstytuując tym samym Radę Rodziców SP 340 na rok 2022/2023. 

 

Ad. 5  

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców SP nr 340 za rok szkolny 2021/2022 przygotowała i przedstawiła 

Katarzyna Małecka 

Bilans otwarcia 175 519,86 zł 

 

I. Wpływy 

1 Wpłaty składek na konto i do kasy 58 703,00 zł 

2 Wpłaty z kiermaszu 

3 Odsetki w koncie 709,69 zł 

4 Wpłaty poza budżetem 692,99 zł 

5 Ekomol 493,66 zł 

6 Różnice 7,65 zł 

Razem 60 606,99 zł 

II. Wydatki 

1 Uroczystości szkolne 720,30 zł 

2 Imprezy dla uczniów (w tym bal klas 8) 1 664,20 zł 

3 Tarcze pamiątkowe dla klas 8 3 743,44 zł 

4 Udział w konkursach 1 875,00 zł 

5 Nagrody dla uczniów 8 765,95 zł 

6 Oprogramowania 6 137,34 zł 

7 Wydatki na cele edukacyjne - zł 

8 Dofinansowanie działań SU - zł 

9 Pomoc materialna 2 319,90 zł 

10 Materiały biurowe 11,98 zł 

11 Opłaty bankowe 156,06 zł 

12 Książki do biblioteki bud A 2 976,95 zł 

13 Książki do biblioteki bud B 826,90 zł 

14 Tarcze dla klas I - zł 

15 Upominki na Święta dla Pana Stopka 800,00 zł 

16 Wydatki poza budżetem 356,00 zł 

17 Wydatki ze środków z EkoMol 750,00 zł 

18 Wyposażenie kierunkowe (doposażenie pracowni np. chemicznej, zakup pomocy dydaktycznych dla 

klas młodszych) 30 166,08 zł 
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19 Montaż folii przeciwsłonecznych w bud A, zgodnie z podjętą uchwałą 107 630,00 zł 

20 Rezerwa 779,99 zł 

Razem 169 680,09 zł 

III. Wynik 66 446,76 zł 

Gospodarka środkami pieniężnymi 

1 Stan rachunku bankowego 63 295,76 zł 

2 Stan kasy 3 151,00 zł 

Razem środki pieniężne 66 446,76 zł 

 

ŚWIETLICA 

Bilans otwarcia 23 226,21 zł 

 

I. Wpływy 

1 Wpłaty na konto świetlicy 18 440,00 zł 

Razem 18 440,00 zł 

 

II. Wydatki 

1 Materiały papiernicze, biurowe, do prac plastycznych 20 785,82 zł 

2 Zabawki, gry, książki, płyty 3 037,80 zł 

3 Opłaty bankowe 52,50 zł 

4 Koszty imprez świetlicowych - zł 

5 Wyposażenie świetlicy 3 446,73 zł 

6 Nagrody i prezenty dla dzieci 12 067,06 zł 

7 Artykuły czystościowe 79,76 zł 

8 Artykuły spożywcze (w tym woda) - zł 

9 Inne - zł 

Razem 39 469,67 zł 

III. Wynik 2 196,54 zł 

Gospodarka środkami pieniężnymi 

1. Stan rachunku bankowego świetlicy 2 196,54 zł 

Razem środki pieniężne 2 196,54 zł 

 

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 z 

funduszy RR - 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 finansowego z działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 

oraz za rok szkolny 2021/2022 

Za - 42 

Przeciw  - 0  

Wstrzymujących się - 1 

 

Ad. 6  

Plan prowizorium budżetu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 na rok szkolny 2022/2023 przedstawiła 

Katarzyna Małecka  

 

1. Przychody 132 236,76 zł 

Planowane wpłaty (30%) 65 970,00 zł 

Stan środków na 31.08.2022 66 446,76 zł 

2. Wydatki 86 760,00 zł 

Uroczystości szkolne 1 000,00 zł 

Imprezy dla uczniów 2 000,00 zł 

Tarcze pamiątkowe dla klas 8 5 000,00 zł 

Udział w konkursach 15 000,00 zł 

Nagrody dla uczniów 15 000,00 zł 

Oprogramowanie 6 500,00 zł 

Wydatki na cele edukacyjne 2 000,00 zł 
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Dofinansowanie działań SU 10 000,00 zł 

Pomoc materialna 5 000,00 zł 

Materiały biurowe i gospodarcze 100,00 zł 

Opłaty bankowe 160,00 zł 

Książki do biblioteki bud A 1 500,00 zł 

Książki do biblioteki bud B 1 500,00 zł 

Zakup tarcz dla klas I 1 000,00 zł 

Wsparcie dla Pana Stopka 1 000,00 zł 

Rezerwa (w tym na cele związane z Covid) 20 000,00 zł 

 

Głosowanie za przyjęciem planu budżetu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 na rok szkolny 2022/2023  

Za - 42 

Przeciw - -0  

Wstrzymujących się – 1 

 

Ad. 7 

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

2021/2022 

Za - 43 

Przeciw - -0  

Wstrzymujących się – 0 

 

Ad. 8 

Ekomol 

Dalsza działalność Ekomola, warunki zbierania makulatury, zaproponowane przez firmę zajmująca się skupem, 

nie zostały zaakceptowane. 

 

Ad. 9 

Program profilaktyczno-wychowawczy 

Zmiany w programie profilaktyczno-wychowawczym będziemy analizować na następnym zebraniu RR. Obecne 

propozycje zmian zostały przedstawione RR na dwa dni przed zebraniem i nie było możliwości merytorycznego 

odniesienia się do nich. 

 

Ad. 10  

Wpłaty na RR i na świetlicę 

Poziom wpłat na RR został założony na poziomie 30% przy deklarowanej kwocie 150zł za rok. Zestawienie z 

aktualnym (po wrześniowych zebraniach) poziomem % wpłat w klasach zostało rozesłane przez Katarzynę 

Małecką. 

Opłata na świetlicę to 20zł na miesiąc. Z wpłat na świetlicę finansowane są; zakup brystolu, papieru ksero, wydatki 

okolicznościowe np. prezenty na pasowanie na Świetliczaka ,Dzień Dziecka, Mikołajki. Z funduszu Świetlicy 

sfinansowany został zakup nowych mat. 

 

Dni wolne 

Uchwała Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie z dnia 21 września 2022 w sprawie ustalonych 

przez dyrekcję dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/23: 

31.X.2022, 2,4,5.V.2023, 23,24,25.V.2023 (egzamin ósmoklasisty), 9.VI.2023 

 

Za - 43 

Przeciw  -0  

Wstrzymujących się - 0 

 

Ad. 11 

Następne zebranie Rady Rodziców odbędzie się w formie hybrydowej i jest ustalone na 13 października 2022. 

  

Ad. 12 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski zamknął zebranie Rady Rodziców o godzinie 21.30  

 

 


