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PROTOKÓŁ 

 

z zebrania Rady Rodziców przy SP Nr 340 w Warszawie, 

przeprowadzonego w dniu 9 marca 2023r. 

 

Przyjęty porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania godzina 18.30, 
2. Zebranie listy obecności i stwierdzenie quorum (zdolności zebrania Rady 

Rodziców do podejmowania uchwał) - 10 min, 

3. Omówienie wyników ankiety dotyczącej stołówek w budynku A i B –30 min, 
4. Dyskusja (pytania i odpowiedzi) oraz ustalenia planu zmian – 30 min, 

5. Inne tematy – 20 min, 
6. Zamknięcie zebrania Rady Rodziców (około godziny 20.00). 

 

Ad 1 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski otworzył zebranie o godzinie 18.30. 

Zebranie miało formę otwartą, z możliwością uczestnictwa wszystkich chętnych rodziców  

z klas, którzy swoimi obserwacjami chcieli wesprzeć pozytywne zmiany. 

 

Ad. 2 

Quorum zostało stwierdzone i wyniosło 34 osoby na 60. 

 

Ad. 3 

Omówienie wyników ankiety zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym 

przewodniczący RR przedstawił  wyniki ankiety porównując je z wynikami ankiety z roku 

2017,  

w drugim etapie rodzice oraz zaproszeni nauczyciele mogli wyrażać swoje opinie oraz 

zadawać pytania  zaproszonym przedstawicielom stołówek w budynkach A i B. 

 

Prezentacja wyników; 

 

Wyniki obecnej ankiety przedstawiono porównując je z wynikami ankiety z 2017 r., 

pomiędzy przeprowadzonymi  ankietami minęło 6 lat, aby porównać odpowiedzi z ankiet 

przeprowadzono je identycznie, pytania zawarte w ankiecie były takie same.  

 

Wyniki obydwu ankiet, z 2017 r. oraz obecnej, są dostępne w formie prezentacji na stronie 

Rady Rodziców. 
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  Ad. 4 

Dyskusja; Pytania i odpowiedzi do wyników ankiety; 

 

Do wyników ankiety i zgłoszonych problemów odnieśli się zaproszeni przedstawiciele 

stołówek; 

P. Beata Michalak (kierownik stołówki budynek A) oraz P. Zbigniew Dybiński (właściciel 

firmy przygotowującej obiady budynek B). 

 

  * poruszono temat z ankiety dotyczący wielkości porcji oferowanych posiłków 

(budynek A); po ankiecie w roku 2017 na prośbę rodziców zmieniono sposób   serwowania 

II dania i obecnie surówka podawana jest oddzielnie na papierowym talerzyku, nie 

posypuje się ziemniaków, ryżu itd. zieleniną, dlatego talerz nie jest wypełniony całkowicie, 

ponieważ są tam tylko np. ziemniaki i kotlet, surówka podana jest oddzielnie. Jeśli chodzi 

o wielkość porcji zupy, oferowane są dokładki, dzieci je wykorzystują i nie ma limitu 

dokładek zupy. 

 

   * Posiłki oferowane przez stołówki są bilansowane zgodnie z wytyczonymi ministerstwa, 

na   początku roku szkolnego menu jest bardziej różnorodne, jeśli dzieci czegoś nie jedzą, 

to jest to eliminowane. 

 

 * zgłoszony przez rodziców pomysł stworzenia platformy do zamawiania/odwoływania 

posiłków budynek B; istnieje możliwość uruchomienia takiej platformy, ale wtedy, dziecko 

dla którego posiłek nie zostanie opłacony, nie otrzyma posiłku. Obecnie sytuacja wygląda  

w ten sposób, że nie można zamawiać/odwoływać obiadów przez platformę, ale dzieci 

rodziców, którzy zapomną zapłacić za obiady w terminie, otrzymują posiłek. Właściciel 

stołówki z bud. B wróci do RR z informacją jak ewentualnie usprawnić dostęp do 

płatności/rozliczeń.  

 

 * ciepłota serwowanych posiłków; dania serwowane są z podgrzewanych bemarów, 

temperatura mierzona po wyjęciu dania z bemaru wynosi ok. 75 stopni Celsjusza, posiłki 

pomagają roznosić; obsługa oraz opiekunowie dzieci, dania stygną gdy dzieci nie zaczynają 

jeść od razu tylko np. rozmawiają między sobą. 

  * ceny – ze względu na inflację ceny posiłków będą wyższe, do końca obecnego roku 

szkolnego ceny pozostaną bez zmian. 

 

* mąka z robaków, nie ma planów na stosowanie jej do przygotowywania posiłków 

 w stołówkach budynki A i B  
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Podsumowanie; 

Ankieta pokazała drobne przesunięcia vs ankieta z roku 2017. Rodzice zgłaszający wiele 

uwag za pośrednictwem maila RR niestety nie byli obecni na zebraniu, część uwag została 

przekazana przez przewodniczącego RR.  Do przedstawicieli stołówek wystosowano prośbę 

o odniesienie się, w formie podsumowania, do wyników ankiety i w ciągu 2 tygodni 

wysłania informacji, co można usprawnić na podstawie zgłoszonych uwag. 

Posumowanie zostanie przesłane na forum klasowe.    

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława Molskiego 

na zebraniu w dniu 9 marca 2023 roku uchwala, że przeprowadzona ankieta dotycząca 

stołówek w budynku A i B wskazała obszary do korekty, czekamy na plan naprawczy 

przygotowany przez przedstawicieli stołówek i nie widzimy potrzeby zmiany ajentów.  

 

 Za - 33 

Przeciw - -0  

Wstrzymujących się – 1 

 

Ad. 5 

Inne tematy poruszone na zebraniu; 

 

● Pismo od  P. Dyrektor Małgorzaty Antonowicz o ustalenie przerwy wakacyjnej w pracy 

oddziałów przedszkolnych w terminie od 3 lipca 2023 do 11 sierpnia 2023. 

 

Uchwała Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie im. Prof. Bogusława 

Molskiego za  ustaleniem przerwy w zaproponowanym terminie. 

 

 Za - 34 

Przeciw - -0  

Wstrzymujących się – 0 

 

● Zmiany w Prezydium Rady Rodziców.  

 Rezygnacja Małgorzaty Mrożewskiej z członkostwa w Prezydium Rady Rodziców. 

 

 Głosowanie za przyjęciem rezygnacji oraz udzieleniem skrutacji  dla Małgorzaty   

 Mrożewskiej. 
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Za - 33 

Przeciw -0  

Wstrzymujących się - 1 

 

● Automat ze słodyczami budynek A, weryfikacja zawartości automatu 

● Planowane spotkanie z kadrą pedagogiczną na temat bezpieczeństwa, prośba do 

przedstawicieli klas o aktywne uczestnictwo w spotkaniach  

● Zdjęcia klasowe- na ten moment nie ma stworzonego harmonogramu zdjęć 

● Jeśli pojawi się tabela w mailu RR o wskazanie przedstawicieli z klas do kontaktu  

z fotografem prośba o szybkie wypełnienie 

● Suszarki do włosów dla uczniów po w-fie., wstępnie jest poparcie RR, zaproponowano 

po 4 szt. suszarek na budynek, prośba do Doroty Makarewicz zgłaszającej pomysł   

o sprawdzenie możliwości montażu oraz uzyskania zgody dyrekcji 

● Kącik ciszy propozycja stworzenia dodatkowego kącika ciszy na I piętrze (Bud. A)-

temat do sprawdzenia przez Natalię Zagańczyk - Proczek 

● Temat rekolekcji i konkretnych informacji w Librusie o godzinach rozpoczęcia i trwania 

● Komunikacja rodzice-rada pedagogiczna jak element ciągłego działania i 

modyfikowania zaistniałych sytuacji. 

 

Ad. 6 

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Wojciechowski zamknął zebranie Rady Rodziców  

o godzinie 21.00 

 


