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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW  

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 132 W WARSZAWIE 

 

DATA: 19 maja 2021, godz. 18.00. 

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 132 w Warszawie, sala 43 

LISTA OBECNOŚCI: Załącznik nr 1 (obecnych było 17 przedstawicieli RR). 

 

AGENDA: 

1. Spotkanie z Dyrektorem Szkoły i omówienie: 

a. rozwiązań na kolejny rok szkolny w zakresie liczby uczniów i  plany na nowy rok szkolny 

b. nauka hybrydowa 

c. oceny na koniec roku 

d. inne 

2.  Głosowanie nad uchwałami: 

a. Uchwała nr 12/2020/2021 w sprawie oceny nauczyciela języka angielskiego i 

wychowawcy klasy 7b Pani Magdaleny Gałach 

b. Uchwała nr 13/2020/2021 w sprawie oceny nauczyciela języka polskiego Pani Natalii 

Koszewskiej 

c. Uchwała nr 14/2020/2021 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości rozpoczynania 

wszystkich zajęć od godziny 7.10 

3. Sprawozdanie z działań Przewodniczącej Rady Rodziców od lutego 2021 wraz ze stanem 

finansów. 

4. Plany działań Rady Rodziców na kolejny rok szkolny. 

5. AOB – mniej lekcji religii klasy 1, 4-8 

 

 

Przebieg spotkania: 

 

Ad. 1.  

W pierwszej części spotkania uczestniczyła Pani Dyrektor – Katarzyna Górecka. Pani dyrektor 
przekazała następujące informacje dotyczące: 
 

1. KOLEJNEGO ROKU SZKOLNEGO 
a. W kolejnym roku szkolnym 2021/2022 zostaną utworzone 2 oddziały przedszkolne i 4 

oddziały 1 klas. Przy współpracy z Urzędem Dzielnicy i szkoły przy Kasprzaka udało się 
przenieść 5 oddział klas 1 do SP nr 387. Pani Dyrektor podkreśliła, że szkoła ma 
obowiązek przyjąć dziecko do szkoły, jeśli rodzic złoży oświadczenie o miejscu 
zamieszkania w rejonie szkoły. Rekrutacja uzupełniająca nadal trwa. 
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Ponadto Dyrektor Szkoły, każdorazowo rozmawia z rodzicami chcącymi zapisać 
dziecko do naszej szkoły o sytuacji jaka istnieje (lekcje 7.10-17.10; duża ilość dzieci). 
Niektórzy rodzice postanawiają zapisać swoje dziecko do innej szkoły. 

b. W całej Warszawie nastąpi zmiana w godzinach funkcjonowania świetlicy – 7.30 – 
17.30. 

c. W przypadku, gdyby w przyszłym roku szkolnym dzieci musiałyby kontynuować naukę 
w reżimie sanitarnym (jedna sala = jedna klasa), to Dyrekcja wystąpi o zgodę na zajęcia 
w formie hybrydowym, zwłaszcza dla klas 7 i 8.  

d. Małe sale lekcyjne będą przeznaczane na zajęcia grupowe tj. religię, języki obce 
e. Aby „rozładować” liczbę dzieci w nowym roku szkolnym, Dyrekcja wraz z Urzędem 

Dzielnicy podjęła następujące działania: 
i) Uczniowie klas 7-8 będą miały lekcje WF w hali przy ul. Redutowej;  
ii) Uczniowie klas 2 i 3 będą miały zajęcia na basenie;  

 
Te działania umożliwią na planowanie zajęć WF na hali, a także planowanie 
większej liczby klas odbywających te zajęcia na tej samej godzinie lekcyjnej; 
 

iii) Trwają rozmowy z proboszczem, aby zmniejszyć liczbę godzin religii w klasach 
1, 4-8 (z 2h do 1h) w roku szkolnym 2021/2022;  

iv) Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej będą częściej wychodziły za zajęcia do 
Ogrodu Jordanowskiego; 

f. Pani Dyrektor przekazała, że priorytetem dla szkoły jest ułożenie planu w taki sposób, 
aby dzieci kończyły o „normalnej porze” tj. do godziny 18.00.  

g. Kończenie zajęć o godzinie 18.00 może dotknąć szczególnie klas 1-3 ze względu na 
ograniczoną liczbę sal. Klasy 0 zajmują dwie sale lekcyjne przez cały dzień, co wpływa 
na 1-3.  

h. Rada Rodziców została poproszona o zgodę na rozpoczynanie wszystkich lekcji o 
godzinie 7.10, aby umożliwić realizację powyższego priorytetu. O tej godzinie miałyby 
się odbywać lekcje „lekkie” typu muzyka, plastyka. Rodzice wyrazili obawę, że wpłynie 
to negatywnie na dzieci (zwłaszcza w kontekście zmęczenia).  

i. Zajęcia dodatkowe odpłatne będą mogły się odbywać tylko po zakończeniu lekcji w 
szkole ze względu na dostępność pomieszczeń.  

j. Plan lekcji zostanie opublikowany na koniec sierpnia, gdyż w naszej szkole część lekcji 
musi zostać dopasowana do planu w Liceum im. Kopernika, skąd przychodzi kilku 
nauczycieli, aby prowadzić zajęcia (Liceum to ich pierwsze miejsce pracy).  

k. Wrzucanie lekcji w tzw. bloki będzie tylko dla przedmiotów, gdzie jest to zasadne np. 
język polski.  
 

2. SZKOŁA NA ODOLANACH 
Pani Dyrektor poinformowała, że nie ma jeszcze dostępnych szczegółów dotyczących 
nowej szkoły. Prawdopodobnie powstaną tam klasy 0 i 1.  
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3. REJONIZACJA 
Pani Dyrektor przekazała informację, iż od roku szkolnego 2022/2023 zostanie 
zmieniona rejonizacja na Woli. 

 
4. INNE 

RR poprosiła o informacje na następujące tematy: 
a. Zadawanie prac domowych na kolejny dzień – nauczyciele nie mogą zadawać 

pracy domowej na kolejny dzień. 
b. Powrót dzieci do szkoły i pisanie sprawdzianów – nauczyciele zostali 

poproszeni o nieorganizowanie żadnych sprawdzianów, kartkówek w tym roku 
szkolnym, zwłaszcza z całego roku; wyjątkiem są już zapowiedziane 
sprawdziany, kartkówki.  

c. Oceny – oceny proponowane zostały wystawione do 17 maja, uczniowie mają 
możliwość ich poprawienia. 

d. Zajęcia wyrównawcze – w kolejnym roku szkolnym MEN proponuje 10h zajęć 
wyrównawczych dla danej klasy. Jest to całkowita liczba zajęć, która musi 
zostać zrealizowana do koca grudnia 2021. W związku z tym, Dyrektor szkoły 
zdecyduje jaki przedmiot będzie realizowany w ramach tych zajęć 
wyrównawczych dla danej klasy po konsultacji z nauczycielami. Priorytetem 
będą przedmiot egzaminacyjne.  

e. Zachowanie nauczyciela od fizyki – Pani Dyrektor poinformowała, iż 
rozmawiała z klasą, której sprawa dotyczy i podjęła odpowiednie działania, aby 
zachowanie zaprezentowane przez nauczyciela się nie powtórzyło. 

f. Dyżur klas 0 i Lato w mieście – Dyżur odbędzie się zgodnie z harmonogramem. 
Rekrutacja do Lata w mieście ruszy niebawem. Prawdopodobnie nie będzie 
mieszania dzieci w różnych szkół.  

g. Konkurs na ajenta stołówki – po powrocie Pani Kierownik ds. administracji 
zostanie rozpisany konkurs. Pani Dyrektor poprosiła, aby w procesie brał udział 
przedstawiciel RR. 

h. Stypendia naukowe – stypendia te będą przyznawane. Ze względu na dużą 
liczbę dzieci, kryterium średniej może zostać podniesione, aby kwota była 
wyższa. Pani Pedagog jest odpowiedzialna za ten proces. Jeśli dane dziecko 
zakwalifikowało się do otrzymania stypendium, rodzic jest poproszony o 
wskazanie numeru konta, na które pieniądze należy przekazać.  
Rodzice poprosili o przekazanie tego kryterium do wiadomości. 

 
 
Ad.2.  
Głosowanie nad uchwałami. 
 
Na wniosek Dyrekcji Szkoły, Rada Rodziców, w drodze uchwał, wydała opinię o dwóch 
nauczycielkach naszej szkoły: 

a. Uchwała nr 12/2020/2021 w sprawie oceny nauczyciela języka angielskiego i 

wychowawcy klasy 7b Pani Magdaleny Gałach – wydano opinię pozytywną. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. Pisemne 

uzasadnienie opinii znajduje się w Sekretariacie szkoły. 

b. Uchwała nr 13/2020/2021 w sprawie oceny nauczyciela języka polskiego Pani 

Natalii Koszewskiej - wydano opinię pozytywną. Uchwała stanowi załącznik nr 

3 do niniejszego Protokołu. Pisemne uzasadnienie opinii znajduje się w 

Sekretariacie szkoły. 

c. Uchwała nr 14/2020/2021 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości 

rozpoczynania wszystkich zajęć od godziny 7.10 - wydano opinię negatywną. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Protokołu.  

 

Uchwały zostały podjęte jednogłośnie. 

 

Ad.3.  
Przewodnicząca RR przedstawiła aktywności w okresie od lutego 2021 do dnia zebrania. 
 
SPOTKANIE Z NACZELNICZKĄ WYDZIAŁU EDUKACJI 
Przewodnicząca RR przekazała pismo do Urzędu Dzielnicy dot. liczby uczniów w szkole oraz 
stanowiska RR w tym zakresie (Załącznik nr 5 do Protokołu). Doszło do spotkania z Panią 
Dyrektor, Panią Naczelnik oraz Panią Wice-Burmistrz Grażyną Orzechowską – Mikulską. 
Podczas tego spotkania Przewodnicząca przekazała ponownie stanowisko rodziców dotyczące 
zwiększania liczby uczniów, a zwłaszcza liczby oddziałów klas 1 w naszej szkole. Ponadto 
zaproponowała, aby 

1. zobligować inne szkoły do przyjmowania uczniów objętych rejonem SP 132,  
2. otworzyć filię/oddział szkoły w wynajętych pomieszczeniach i przenieść tam np. klasy 

0; 
W ramach odpowiedzi na powyższe, zostały przekazane informacje zawarte w punkcie 1 
niniejszego Protokołu oraz: 

1. szkoła ma zostać rozbudowana o kolejne skrzydło w perspektywie 2-3 lat; 
2. nie ma możliwości zakupu działki pod budowę kolejnej szkoły na Odolanach, gdyż koszt 

działki obecnie przewyższałby koszt wybudowania szkoły; 
3. nie ma możliwości wynajmu pomieszczeń komercyjnych na potrzeby szkoły, gdyż 

wymogi dotyczące adaptacji pomieszczeń są bardzo wygórowane i kosztowne; 
4. jedyna działka, gdzie szkoła mogłaby powstać to róg Jana Kazimierza, Ordona, 

Kasprzaka, ale mieszkańcy nie zgadzają się na jej budowę; 
5. szkoła obecnie budowana na Odolanach rozpocznie działalność od września 2022 i 

prawdopodobnie nie będą tam przenoszone klasy, zwłaszcza od klas 4.   
 
 
BUDŻET PARTYCYPACYJNY 

1. Warszawski Budżet Obywatelski 
Przewodnicząca RR złożyła w imieniu RR i szkoły dwa projekty do warszawskiego BO. Jeden 
projekt na kwotę ok. 150tys. Dotyczy nasadzeń wokół Szkoły oraz zakup małej infrastruktury 
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(ławki, stoły). Drugi projekt za ok. 80tyś. dotyczy wyposażenia pracowni językowej. Oba 
projekty zostały zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły. 
 
31 maja zakończy się proces po stronie UM i zostaną przyznane numery dla poszczególnych 
projektów.  
 
Proponowana forma promocji tychże projektów to Facebook, strona szkoły, promocja wśród 
znajomych, baner na płocie szkoły, ulotki. 
 

2. Szkolny Budżet Obywatelski 
Szkoła przy współpracy z Urzędem Miasta i RR przystąpiła do realizacji projektu SBO. Zgodnie 
z założeniem Rada Rodziców miała sfinansować 50% przedsięwzięcia w kwocie 1000zł 
(Przedstawiciele RR wyrazili zgodę drogą mailową).  
 
Projekt, który został wybrany w drodze głosowania to Wodna mgiełka. Koszty realizacji tego 
projektu przekroczyły zakładany 1000zł, ze względu na większą powierzchnię pergoli. W chwili 
zamawiania pergoli, tj. przed upływem umownego terminu 30 marca 2021, dostępna pergola 
(posiadająca ruchome zadaszenie) miała wymiary 3mX3m.  
 
Miejsce montażu to trawnik przy boisku, wzdłuż ogrodzenia.                       
 
 

3. Projekt ekologiczny w Fundacji Santander Bank 
Został złożony projekt ekologiczny do Fundacji pt. Lekcje na wolnym powietrzu. Niestety 
nasza szkoła nie zdobyła grantu. 
 
FOTOGRAF 
Dyrekcja szkoły zwróciła się do RR o wybór fotografa, który by robił zdjęcia w 2021/2022 roku 
w szkole, gdyż szkoła nie ma prawa narzucać takiego podmiotu rodzicom. Ponadto, fotograf 
ten miałby obsługiwać obchody 60-lecia szkoły. 
 
60-LECIE SZKOŁY 
Szkoła nie ma jeszcze planu na tę uroczystość. Propozycja od strony Przewodniczącej była taka, 
aby rozciągnąć uroczystości na cały tydzień z wielkim finałem (tu kilka pomysłów ma Agnieszka 
z 1d). Wśród pomysłów są konkursy i warsztaty dotyczące wiedzy o patronie szkoły i/lub 
Węgrzech, kulturze węgierskiej, konkurs plastyczny, wydanie albumu ze zdjęciami od początku 
powstania szkoły (potrzeba znaleźć sponsora). Rodzice zaproponowali utworzenie historii 
szkoły w formie zdjęć i umieszczenie jej na płocie wokół szkoły. 
 
BIEŻĄCY BUDŻET RR 
Przewodnicząca RR przedstawiła wykonanie budżetu RR. Ze względu na brak rozliczenia od 
pani Księgowej, rozliczenie na dzień zebrania zostało przygotowane przez Przewodniczącą RR. 
Wykonanie Planu Finansowego znajduje się w Załączniku nr 6 do niniejszego Protokołu.  
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Wśród zadań wykonanych od lutego do 19 maja 2021 są: 
L.P. Zadanie Koszt 

1. Spotkania autorskie dla klas 3-6 i 4-8 800zł (400zł/spotkanie) 

2. Spotkania z muzyką – link dostępny dla całej szkoły 128zł/miesiąc 

3.* Zakup nagród na koniec roku dla wszystkich dzieci wyróżnionych oraz 
wszystkich dzieci kończących klasy 3 i 8 

 

 a. Koszt klas 0 737,96zł 
 b. Koszt klas 1-3 1227,69zl 
 c. Koszt klas 4-8 3289,70zł 

4.** Zrealizowany został zaległy Szkolny Budżet Obywatelski z 2019/2020 
roku szkolnego, autorstwa Olgi Krupicz, nasadzenia 

2179,56zł 

5.  Zakup 40szt piłek do koszykówki (rozm. 5 – 10szt., rozm. 6 – 20szt., 
rozm. 7 – 10szt.) oraz kosza do piłek 

2425,29zł 

6.  Zakup pączków na tłusty czwartek - w ramach finansowania Samorządu 
Uczniowskiego klas 1-3  

473,11zł 

7. Zakup nagród i słodyczy – konkurs na strój andrzejkowy, Walentynkę 
oraz słodkości dla dziewcząt z okazji Dnia Kobiet  - w ramach 
finansowania Samorządu Uczniowskiego klas 4-8 

134,33zł 

8. Zakup nagród w konkursie dot. lektur dla klas 6 i 8 – wnioskodawca 
Anna Misiak (6 szt. gier planszowych – Pan tu nie stał) 

230,94zł 

9. Świetlica – zakup paneli tapicerowanych na ścianę w kształcie klocków 
lego – projekt współfinansowany ze szkołą 

1756,00zł 

10. Świetlica – baldachimy do kącika odpoczynku (2szt.) 99,98zł 

 
*Ad. 3. Zostaną dokupione jeszcze dyplomy. 
**Ad.4. Zostaną dokupione tabliczki informacyjne dot. autora i źródeł finansowania projektu. 
 
 
Rada Rodziców podjęła decyzję o sfinansowaniu zakupu lodów na Dzień Dziecka z budżetu 
RR zamiast ze środków Samorządu Uczniowskiego. Zostaną zakupione lody wodne – Jocker w 
sklepie przy szkole. Uzgodniono ze sprzedawcą, iż RR zapłaci za lody faktycznie wydane. 
Przewodnicząca dostarczy do sprzedawcy listę klas wraz z wykazem liczby uczniów w danej 
klasie. Nauczyciel/opiekun będzie zobowiązany pokwitować liczbę lodów. 
Opiekunowie/nauczyciele również są wliczeni.  
 
Szacowany koszt to 700 lodów x 1,30zł tj. 910zł. 
 
 
Poniżej znajduje się zestawienie całości rozliczenia na dzień 16 maja 2021. 
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PLAN WYKONANIE RÓŻNICA

Budżet Rada Rodziców 63490,65 57155,11 -6 335,54 

klasa 1-3       a)   Klasy 1-3 - składki 2020/2021 13700 10620,00 -3 080,00 

klasa 4-8       b)   Klasy 4-8 - składki 2020/2021 17000 9170,00 -7 830,00 

cała szkoła Rezerwy zawiązane w 2019/2020 na wydatki 2020 Rada Rodziców -- SBO 5260 5260,00 0,00 

cała szkoła Saldo z  poprzedniego roku - Rada Rodziców 27121,05 27121,05 0,00 

cała szkoła

Rezerwy zawiązane w 2019/2020 na wydatki 2020 - byłe klasy 0 - partycypacja w 

kosztach RR
351,10 351,10 0,00 

cała szkoła Saldo z poprzedniego roku - olimpiady 58,50 58,50 0,00 

klasa 1  Saldo z poprzedniego roku - klasy 0 634,76 634,76 0,00 

cała szkoła Inne przychody Rady Rodziców 500 3939,70 3 439,70 

        a)Fani Mani 500 345,20 -154,80 

        b) wpłaty celowe i kluczyki 3594,50

klasa 0 Składki klas 0 4000 3670,00 -330,00 

     a) 0a 2000 1700 -300,00 

     b) 0b 2000 1970,00 -30,00 

ŚWIETLICA 12000 7159,62

świetlica Składki świetlica 12000 6480,00 -5 520,00 

świetlica Saldo z porzedniego roku - świetlica 679,62 679,62 0,00 

Łącznie 80670,27 71 924,43

klasa 1-3 Ślubowanie klas I 800 739,63 -60,37 

Nagrody dla uczniów 5500 4517,39 -982,61 

klasa 1-3         a) klasy 1-3 1500 1227,69 -272,31 

klasb 4-8         b) klasy 4-8 4000 3289,70 -710,30 

klasa 1-3

 Wydatki Samorządu Klas 1-3 – zgodnie z planem przedstawionym po dokonaniu 

wyboru SU, w tym m. in.:
1500 473,11

-1 026,89 

             a) Organizacja konkursów i zakup nagród 0,00 0,00 

            b)Organizacja imprez w tym bale, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka 473,11 473,11 

            c)Pozostałe 0,00 

klasa 4-8

Wydatki Samorządu klas 4-8 - zgodnie z planem przedstawionym po dokonaniu 

wyboru SU
2000 200,62 -1 799,38 

         a) Organizacja konkursów i zakup nagród 76,95 76,95 

            b)Organizacja imprez w tym bale, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka 66,29 66,29 

            c)Pozostałe 57,38 57,38 

cała szkoła Pomoc dzieciom potrzebującym 1000 0,00 -1 000,00 

cała szkoła Projekt Budżet Obywatelski z 2019/2020 roku wraz z zakupem nagród 5300 2179,56 -3 120,44 

klasa 1-3 Koszty administracyjne klasy 1-3 986 414,86 -571,14 

           obsługa kasowo-księgowa 886 351,96 -534,04 

           opłaty bankowe 100 62,90 -37,10 

klasa 4-8 Koszty administracyjne klasy 4-8 1123 514,20 -608,80 

           obsługa kasowo-księgowa 1023 436,80 -586,20 

           opłaty bankowe 100 77,40 -22,60 

cała szkoła Projekt własny Mój czas w szkole  23900 16563,96 -7 336,04 

Projekt własny- Mój czas w szkole cz. 1. - Już koduję -  zakup pomocy dla klas 1-3 - 

wniosek Agnieszka Zgorzałek
1100 1079,69 -20,31 

Projekt -własny Mój czas w szkole - cz. 2. - odświeżenie stołówki wraz z zakupem 

nowych mebli
15000 13768,57 -1 231,43 

Projekt własny - Mój czas w szkole cz. 3. - odświeżenie korytarza głównego wraz z 

zakupem i montażem ławek dla dzieci 
5000 0,00 -5 000,00 

Projekt własny- Mój czas w szkole cz. 4. - odświeżenie Sali nr 45 1000 0,00 -1 000,00 

Projekt  własny- Mój czas w szkole cz. 5 - materace do siedzenia 75cmx180cm 1800 1715,70 -84,30 

cała szkoła Projekt własny - Wernisaż Polska jest piękna -- nagrody 500 513,06 13,06 

cała szkoła Projekt własny - W zdrowym ciele zdrowy duch - doposażenie Sali gimnastycznej 3000 2425,29 -574,71 

cała szkoła Projekt własny - Zielono mi - nasadzenia wokół szkoły (MGIEŁKA, SBO) 3000 1627,37 -1 372,63 

cała szkoła Druk gazetki szkolnej 2000 0,00 -2 000,00 

cała szkoła Projekt Moja szkoła - materiały z logo szkoły 1000 148,72 -851,28 

wg zamawiającego Projekty własne wg bieżących potrzeb na wniosek do RR 5000 3589,04 -1 410,96 

cała szkoła               COVID-19 x 1730,34

cała szkoła              POWRÓT DO SZKOŁY 335,76

cała szkoła              SPOTKANIA Z MUZYKĄ - FILHARMONIA NARODOWA 492

KLASY 4-8              SPOTKANIA AUTORSKIE 800

KLASY 4-8             NAGRODY W KONKURSIE DETEKTYW LEKTUR - ANNA MISIAK 230,94

wg zamawiającego Nagrody dla uczniów w konkursach organizowanych przez Radę Pedagogiczną 5000 196,87 -4 803,13 

                  Dzień języka obcego - Magda Gałach 83,89

                  Eko-Miś (Klasy 1)- Joanna Przydalska 112,98

WYPŁATY CELOWE I KLUCZYKI 3351,00

Rezerwy zawiązane w 2019/2020 na wydatki 2020 - byłe klasy 0 - partycypacja w 

kosztach RR -- Wyposażenie (w tym zakup mebli, wyposażenia sal, sprzętu)
351,10 348,5

-2,60 

Saldo z poprzedniego roku - klasy 0 -- koszty 634,76 315 -319,76 

Rezerwa finansowa 4024,93 0,00 -4 024,93 

RAZEM 61609,00 38118,18 -23 490,82 

Materiały do zajęć (w tym artykuły piśmiennicze, książki, zeszyty, art. papiernicze, 

zabawki edukacyjne)
3000 483,64

-2 516,36 

Nagrody (konkursy, na koniec semestru, motywacyjne np. za dobre zachowanie) 1500 -1 500,00 

Wyposażenie 3600 4147,10 547,10 

         1. Stałe tj. meble, sprzęt, 2000 1855,98 -144,02 

         2. Ruchome tj. gry edukacyjne, zabawki, w tym pomoce   

              naukowe
1600 2291,12

691,12 

Środki czystości – chusteczki,  papier, ręczniki papierowe 600 200,65 -399,35 

 Organizacja imprez w tym m. in. balu karnawałowego, zakup napoi i przekąsek na 

konkretną imprezę
1700

-1 700,00 

Koszty administracyjne 920 361,51 -558,49 

           a) obsługa kasowo-księgowa 820 308,40 -511,60 

           b) opłaty bankowe (za prowadzenie konta, przelewy) 100 53,11 -46,89 

Pozostałe 0 0 0,00 

RAZEM 11320 5192,90 -6 127,10 

Imprezy 1000,00 86,00 -914,00 

Nagrody 1500,00 945,90 -554,10 

Materiały pomocnicze do zajęć (w tym artykuły piśmiennicze, książki, zeszyty, art. 

papiernicze, zabawki edukacyjne)
1000,00 1150,00

150,00 

Koszty administracyjne (obsługa kasowo-księgowa, bank) 360,00 116,03 -243,97 

           a) obsługa kasowo-księgowa 257,10 102,84

           b) opłaty bankowe (za prowadzenie konta, przelewy) 102,90 18,55

Pomoc uczniom 0,00 0,00 

Pozostałe 140,00 49,68 -90,32 

RAZEM 4360,00 2469,00 -1 891,00 

Koszty razem 77289,00 45780,08

Rezerwa finansowa/SALDO 3381,27

Ogółem 80670,27 45780,08

ODDZIAŁY   PRZEDSZKOLNE

Sprawozdanie finansowe Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 132

za okres 01.09.2020 - 16.05.2021

PRZYCHODY

ROZCHODY

Rada  Rodziców

ŚWIETLICA
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 PROPOZYCJA PLANU DZIAŁAŃ RR NA KOLEJNY ROK SZKOLNY 2021/2022 
Przewodnicząca przedstawiła propozycję zadań do zrealizowania w kolejnym roku szkolnym. 
Lista ta powstała w oparciu o pomysły wskazane przez dzieci w SBO oraz na bazie pomysłów 
realizowanych w innych szkołach: 
 

L.P. ZADANIE SZACOWANY 
KOSZT 

KOMENTARZ 

1. 
Klasy 0-3 – własny ogródek – zakup 
donic schodkowych i roślin 

3000zł Zadanie zaakceptowane przez RR 

2. 
Czytelnia – doposażenie wg projektu 
SBO (remont po stronie szkoły)– 

3000zł Zadanie zaakceptowane przez RR 

3. Gry korytarzowe 3000zł Zadanie zaakceptowane przez RR 

4. 
Szkolny Budżet Partycypacyjny 
2021/2022 

2500zł Zadanie zaakceptowane przez RR 

5. Chrobotek na korytarzu 3000zł 
Zadanie skierowane do analizy pod kątem 
kosztów, kosztów utrzymania i wpływu na 
dzieci z alergią 

6.* 
Ogród jako miejsce nauki w tym zakup 
stacji meteo 

2500zł Zadanie zaakceptowane przez RR 

7. Ławki przed szkołą (4-5 szt.) 2000zł 
Zadanie zaakceptowane przez RR 
 

8.* Zakup power audio 2300zł 
Zadanie wstępnie zaakceptowane, być 
może należy zakupić zestaw nagłaśniający 

9. 
Organizacja nocnego oglądania filmów 
(sleepover w szkole) dla poszczególnych 
klas 

Nie 
określono 

Zadanie wstępnie zaakceptowane, ale 
jego realizacja zależy od zgody dyrekcji, 
rodziców i sytuacji epidemicznej 

10. 
Zakup bezdotykowych dozowników 
mydła do łazienek 

3000zł Zadanie odrzucone przez RR 

11. 
Zakup fototapet do pracowni 
tematycznych 

1500zł Zadanie zaakceptowane przez RR 

12. Organizacja Dnia Dziecka 3000zł Zadanie zaakceptowane przez RR 

13. Współorganizacja 60-lecia szkoły 5000zł Zadanie zaakceptowane przez RR 

14. Zakup ławek piknikowych  
Nie 

określono 
Zadanie odrzucone przez RR 

*Ad.6. Link do stacji meteo: https://sklep.educarium.pl/szkolny-ogrodek-meteorologiczny-
stacja-bez-slupk,3,273274,31264  
*Ad.8. Link do przykładowego sprzętu:  https://www.mediaexpert.pl/telewizory-i-rtv/hi-fi-

audio/power-audio –  

 
 

 
Sporządziła:                                                                      Przewodnicząca Rady Rodziców: 
 

 Małgorzata Sawicka – Kulik /-/                                                        Małgorzata Sawicka – Kulik /-/ 
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Załączniki: 
1. Lista obecności - do wglądu w Sekretariacie szkoły 
2. Uchwała nr 12/2020/2021 w sprawie oceny nauczyciela języka angielskiego i 

wychowawcy klasy 7b Pani Magdaleny Gałach – pisemne uzasadnienie do wglądu w 

sekretariacie szkoły 

3. Uchwała nr 13/2020/2021 w sprawie oceny nauczyciela języka polskiego Pani Natalii 

Koszewskiej - pisemne uzasadnienie do wglądu w sekretariacie szkoły 

4. Uchwała nr 14/2020/2021 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości rozpoczynania 

wszystkich zajęć od godziny 7.10 

5. Pismo do Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania z dnia 19 kwietnia 2021. 

6. Wykonanie Planu finansowego do dnia 16 maja 2021. 
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