
1 

 

Protokół nr SP80-000-2-2/2016 

z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie  

z dnia 29 lutego 2016 r. 

 

 

 Na posiedzeniu Rady Rodziców dnia 29 lutego 2016 roku ustalono następujący 

porządek obrad:  

1. Zatwierdzenie protokołów: SP.80-000-2-4/15, SP.80-000-2-5/15,  SP.80-000-2-1/16                                                       

2. Omówienie dotychczasowego sposobu zarządzania finansami Rady Rodziców, 

prowadzenia i kosztów obsługi księgowej, celowości wydatkowanych środków. 

3. Omówienie sposobu zarządzania Szkołą Podstawową nr 80 w Krakowie przez Dyrekcję 

(Panią Dyrektor Annę Starczyk-Czerwińską i Panią Wicedyrektor Elżbietę Papaj) w 

zakresie tworzenia i realizacji planów inwestycyjnych, pozyskiwania dodatkowych 

funduszy na restrukturyzację i remonty szkoły, zarządzania spornymi kwestiami 

wychowawczo-pedagogicznymi. 

 

W zebraniu brało udział 8 osób. 

Po zatwierdzeniu protokołów (punkt 1 programu zebrania) Rada Rodziców po omówieniu 

kwestii wymienionych w punkcie 2 i 3 porządku zebrania podjęła następujące uchwały: 
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Uchwała nr 1 Rady Rodziców z dnia 29 lutego 2016 roku 

w sprawie zarządzania finansami Rady Rodziców, prowadzenia obsługi księgowej 

oraz wydatkowania środków zgromadzonych na koncie Rady Rodziców. 

 

1. Rada Rodziców podjęła decyzję o rozdzieleniu obsługi księgowej środków gromadzonych 

przez Radę Rodziców i pochodzących ze składek (w wysokości 60/40/20 zł. rocznie) od 

środków ze składek rodziców przeznaczonych na funkcjonowanie świetlicy (7 zł 

miesięcznie na jedno dziecko) następujący sposób:  

a) prowadzenie księgowości w zakresie funduszu RR i świetlicy – Paweł Pietras, 

przy czym informację o stanie środków w gotówce w celu sporządzania raportów 

kasowych będą przekazywane na koniec każdego miesiąca przez Krystynę 

Struzikowską (świetlica) i Ewę Bal (fundusz RR) 

b) opisywanie faktur w zakresie funduszu RR – Paweł Pietras 

c) opisywanie faktur świetlicy – Krystyna Struzikowska 

d) wpłaty i wypłaty z konta w formie czeków – Krystyna Struzikowska (świetlica), 

Ewa Bal (fundusz RR) 

e) przelewy za faktury – Krystyna Struzikowska (świetlica), Ewa Bal (fundusz RR) 

 

f) pobieranie i zbieranie kwitariuszy na wpłaty na konto RR – Ewa Bal 

2. Na kolejnych posiedzeniach Rada Rodziców przyjmować będzie plan wydatkowania 

środków zgromadzonych na koncie Rady Rodziców (do końca roku szkolnego), 

pochodzących z dobrowolnych składek oraz bieżące wnioski o dofinansowanie 

aktywności i inicjatyw uczniowskich.  

3. Jednocześnie Rada Rodziców zachowuje prawo opiniowania i zatwierdzania planu 

wydatków z funduszu na rzecz świetlicy szkolnej, zwłaszcza w zakresie zakupu 

sprzętów i wyposażenia, opłacania zajęć pozalekcyjnych i warsztatów, wyjść do kina, 

teatrów, muzeów. Taki plan wydatków (na najbliższe 6 miesięcy), przedstawiony 

przez jej Kierownika, Rada Rodziców rozpatrzy i zatwierdzi w ciągu dwóch tygodni 

od chwili jego złożenia.  

4. Rada Rodziców przejmie także kontrolę nad zawartością strony internetowej szkoły w 

zakresie dotyczącym Rady Rodziców a jej kuratorem będzie przewodniczący Paweł 

Pietras. 

 

 

Niniejsze zmiany wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. 
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W głosowaniu wzięło udział 8 osób.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób. 

 

 

Uchwała nr 2 Rady Rodziców z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie oceny sposobu 

zarządzania placówką przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 80 w zakresie 

tworzenia i realizacji planów inwestycyjnych, pozyskiwania dodatkowych funduszy 

na restrukturyzację i remonty szkoły, zarządzania spornymi kwestiami 

wychowawczo-pedagogicznymi. 

 

 

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 80 w Krakowie – mając na 

uwadze dobro dzieci uczęszczających do tej placówki, które zgodnie z ustawą o Systemie 

Oświaty mają prawo do realizowania swoich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych w 

ramach przyjaznego, bezpiecznego i estetycznego środowiska, a także obserwując 

starania dyrekcji pozostałych szkół podstawowych na terenie Dzielnicy XVIII na rzecz 

rozwoju i restrukturyzacji podległych im placówek – wyraża swoje głębokie 

zaniepokojenie wieloletnią biernością Dyrekcji Szkoły nr 80 w zakresie tworzenia i 

realizacji planów inwestycyjnych, pozyskiwania dodatkowych funduszy na 

restrukturyzację i remonty szkoły oraz brakiem wymiernej współpracy z rodzicami w 

zarządzaniu spornymi kwestiami wychowawczo-pedagogicznymi.  

Dlatego też wzywa Dyrektora do odpowiedzenia do dnia 31 marca 2016 na piśmie na 

wymienione poniżej pytania Rady Rodziców oraz do przekazania na ręce 

Przewodniczącego Rady Rodziców kopii dokumentacji będącej podstawą odpowiedzi na 

poniższe pytania.  

 

1. Jakie wnioski inwestycyjne składał Dyrektor SP nr 80 do Rady Dzielnicy XVIII w 

ciągu ostatnich 5 lat? Czy Dyrektor zna terminarz posiedzeń i komisji Rady 

Dzielnicy XVIII i ile w ciągu roku przygotowuje wniosków dotyczących 

finansowania remontów i inwestycji w szkole? Jakie inwestycje udało mu się 

zrealizować? 

2. Czy szkoła w ciągu ostatnich 5 lat nawiązała współpracę z Fundacjami? Jakimi i w 

jakim zakresie? 
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3. Jaki dochód w ciągu ostatnich 5 lat szkoła uzyskała z przekazania 1% podatku? 

Jakiego rzędu są to kwoty i na co zostały wydatkowane?  

4. Z jakich środków unijnych szkoła korzystała do tej pory w ramach zadań 

inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i edukacyjnych? Jakiego rzędu są to kwoty, 

jak szkoła je wykorzystała?  

5. Czy Dyrektor w ciągu ostatnich 5 lat występował z wnioskiem do Naczelnego 

Konserwatora Zabytków w Krakowie o przyznanie środków na remont elewacji 

szkoły i ocieplenia budynku?  

6. O jakie dodatkowe fundusze w zakresie infrastruktury oświaty oraz projektów 

edukacyjnych starał się Dyrektor SP nr 80 w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta 

Krakowa w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016?. Jakie projekty zrealizował? 

Prosimy o szczegółową informację (liczba grup wraz z licznością) z rozbiciem na 

poszczególne oddziały i rodzaje wsparcia: 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia, 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

 zajęcia logopedyczne, 

 zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

Prosimy także o podanie liczby uczniów z orzeczeniami kwalifikującymi do udziału 

w poszczególnych zajęciach z rozbiciem na oddziały. 

7. O jakie dodatkowe fundusze w zakresie infrastruktury oświaty oraz projektów 

edukacyjnych starał się Dyrektor SP80 w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta 

Krakowa w ostatnich 5 latach. Jakie projekty zrealizował?  

8. W jaki sposób Dyrektor wykorzystuje środki z wynajmów pomieszczeń (np. sali 

gimnastycznej Szkole Muzycznej, stołówki, sklepiku szkolnego), kiermaszów itp? 

Jakiego rzędu są to środki w przedziale rocznym i na co zostały przeznaczone? 

9. Jakie wnioski składała Dyrekcja w ciągu ostatnich pięciu lat do Budżetu 

Obywatelskiego, jakie środki pozyskała i jakie inwestycje zrealizowała? 

10. Poza odpowiedzią na powyższe pytania Rada Rodziców pragnie zaznajomić się z 

planami działań Dyrekcji na najbliższe dwa lata w zakresie restrukturyzacyjno-

remontowym oraz na rzecz poprawy komunikacji między dyrekcją szkoły, 

nauczycielami oraz rodzicami uczniów uczęszczających do szkoły (kwestia 

dziennika elektronicznego, zbudowania platformy komunikacyjnej w postaci 

służbowego maila, stabilnych godzin dyżurów nauczycieli itp.). 
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Poniższa lista pytań została sformułowana w poczuciu, że dobra wola współpracy 

rodziców z dyrekcją szkoły pozostaje działaniem jak dotąd jednostronnym, a wszelkiego 

typu inwestycje i ich realizacja są efektem wyłącznie starań rodziców. Pasywna postawa 

Dyrektora, brak z jego strony podejmowania inicjatyw, działają w mniemaniu rodziców 

na szkodę szkoły, a w dłuższej perspektywie pozbawiają uczącej się młodzieży 

możliwości harmonijnego rozwoju w godziwych warunkach lokalowych oraz przyjaznej 

postawie grona pedagogicznego.  

 

 

W głosowaniu wzięło udział 8 osób.  

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób. 

 

 

 

Podpisano: 

Rada Rodziców: 
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Errata do protokołu nr SP 80-000-2-2/2016 

z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie  

z dnia 29 lutego 2016 r. 

 

Errata dotyczy brzmienia punktu 6. uchwały nr 2 Rady Rodziców z dnia 29 lutego 2016 roku 

w sprawie oceny sposobu zarządzania placówką przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 80 w 

zakresie tworzenia i realizacji planów inwestycyjnych, pozyskiwania dodatkowych funduszy 

na restrukturyzację i remonty szkoły, zarządzania spornymi kwestiami wychowawczo-

pedagogicznymi. 

 

Jest: 

6. O jakie dodatkowe fundusze w zakresie infrastruktury oświaty oraz projektów 

edukacyjnych starał się Dyrektor SP nr 80 w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta 

Krakowa w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016?. Jakie projekty zrealizował? 

Prosimy o szczegółową informację (liczba grup wraz z licznością) z rozbiciem na 

poszczególne oddziały i rodzaje wsparcia: (…) 

 

Winno być: 

6. W jaki sposób realizowana była i jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w SP 

nr 80 w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016? Prosimy o szczegółową 

informację (liczba grup wraz z licznością) z rozbiciem na poszczególne oddziały i 

rodzaje wsparcia: (…) 

 

Pozostała treść punktu 6. pozostaje bez zmian. 

 

 

Za Radę Rodziców: 

 

 

 

 


