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Protokół nr SP80-000-2-3/16 z zebrania Rady Rodziców w dniu 14 marca 2016 roku 

 

Porządek zebrania: 

1. Zatwierdzenie protokołów SP80-000-2/2016 z zebrania w dniu 29 lutego 2016 roku 

2. Omówienie dalszego planu działania w związku ze złą sytuacją infrastruktury szkolnej 

i wieloletnimi zaniedbaniami inwestycyjno-remontowymi ze strony Dyrekcji. 

3. Skonstruowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców do końca roku szkolnego 

2015/2016  

 

 W spotkaniu brało udział 8 osób. 

 

Po zatwierdzeniu protokołów (punkt 1 porządku zebrania) i przeanalizowaniu kwestii z 

punktu drugiego i trzeciego Rada Rodziców podjęła następujące uchwały: 

 

 

Uchwała Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr. 80 w Krakowie nr 3/2016 z dnia 14 

marca 2016 roku  

 

W trosce o zdrowie, bezpieczeństwo i komfort dzieci uczących się w szkole podstawowej nr 

80 w Krakowie jako Rada Rodziców postanowiliśmy zwrócić się do Prezydenta Miasta 

Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego z listem wyrażającym nasze zaniepokojenie 

wieloletnimi zaniedbaniami związanymi ze stanem budynku szkolnego i z prośbą o pilną 

interwencję. 

Treść listu: 

 

Rada Rodziców 

Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie 

Kraków, 21.03.2016. 

     

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski 

Prezydent Miasta Krakowa 
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Zaniepokojeni sposobem zarządzania i stanem budynku Szkoły Podstawowej nr 80 w 

Krakowie jako Rada Rodziców zwracamy się do Pana Prezydenta Miasta Krakowa z prośbą o 

pilną interwencję w związku z warunkami, w jakich uczniowie przebywają w placówce w 

trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

W budynku szkoły (najstarszej w Nowej Hucie) można wymienić szereg poważnych i 

zagrażających bezpieczeństwu dzieci mankamentów, zauważalnych gołym okiem. Pomimo  

interwencji rodziców u Dyrektora szkoły, obiekt ten od wielu lat nie przechodził żadnych 

poważnych remontów, a efekty dotychczas wykonywanych prac są niewspółmierne do 

ponoszonych przez szkołę kosztów. 

1. W katastrofalnym stanie znajduje się elewacja zewnętrzna szkoły. Budynek szkoły nie 

został od czasów swojego powstania ocieplony, a zewnętrzne ściany nie poddawane 

były malowaniu co najmniej od 25 lat. Brak ocieplenia wpływa bezpośrednio na straty 

cieplne oraz wysokość rachunków za ogrzewanie. 

2.  Instalacja grzewcza od lat wymaga wymiany oraz przynajmniej interwencji 

poprawiających jej efektywność (jak chociażby wymiana grzejników lub 

odkamienianie). Poza tym nadal nie wymieniono na plastikowe części starych okien 

drewnianych, które są przyczyną strat cieplnych. W związku z utrzymującą się w 

zimie niską temperaturą na korytarzach, dzieci w tym okresie nie są wypuszczane 

przez nauczycieli z klas na przerwę w obawie przed przeziębieniami. Przebywają 

zatem przez cały czas trwania zajęć lekcyjnych w jedynym, ciasnym pomieszczeniu. 

3. W sali gimnastycznej od lat utrzymuje się zagrzybienie i pomimo remontu parkietu, 

niesprawny nadal pozostaje jej system wentylacyjny. W tej sytuacji dzieci narażone są 

na codzienne wdychanie substancji silnie alergizujących, których absorbcja zwiększa 

się wraz z ruchem fizycznym.  

4. Parkiet w szkolnych salach i korytarzach nie był wymieniamy ani cyklinowany od co 

najmniej 20 lat, a jego ubytki tuszowane są pastą do podłóg. Obecnie dzieci przynoszą 

ze szkoły na ubraniach drzazgi, które mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do 

uszkodzenia wzroku, zaś wyświecone podłogi co  chwilę są przyczyną poślizgnięć i 

upadków. 

5. Cała instalacja elektryczna szkoły wymaga natychmiastowych prac remontowych – 

liczne przypadki spięć i wadliwego funkcjonowania ujawniły się zwłaszcza w chwili 

instalowania tablic interaktywnych. Trzeba też pamiętać, że zły stan instalacji 

elektrycznej jest jedną z głównych przyczyn pożarów. 
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6. W szkole nasze zaniepokojenie budzi katastrofalny stan higieny w toaletach, także u 

dzieci z klas młodszych. Toalety pozbawione są papieru toaletowego, nie są regularnie 

czyszczone, a w klasach starszych drzwi do kabin nie mają zamków. W takich 

warunkach dzieci powstrzymują się od załatwiania swoich potrzeb czasem przez cały 

dzień. Tymczasem szkoła nie podejmuje nawet akcji uświadamiających na temat 

zasad korzystania z toalet (w formie na przykład tablic instruktażowych 

dostosowanych do wieku i możliwości intelektualnych dzieci). 

Powyższa lista mankamentów w zakresie infrastruktury szkolnej powstała w poczuciu, że 

placówka, do której uczęszczają nasze dzieci, na tle pozostałych szkół w XVIII Dzielnicy 

wypada zdecydowanie niekorzystnie. Szkoła - z niewiadomych nam przyczyn - nie korzystała 

(lub tylko w bardzo ograniczonym zakresie), ze środków Rady Dzielnicy i Wydziału Edukacji 

MK. Nie skorzystała ponadto ze środków finansowych w ramach Rekompensaty za Spalarnię 

odpadów w Dzielnicy XVIII, ani z programów dodatkowych związanych z funduszami 

europejskimi.  

Prosimy w związku z tym o pilną interwencję Urzędu Miasta Krakowa w celu 

wyjaśnienia przyczyn tych zaniedbań oraz znalezienia rozwiązań, które w wymierny 

sposób poprawią warunki nauki i bytowania naszych dzieci w SP nr 80 w Krakowie.  

 

  

Obecnych 8 osób. Za podjęciem uchwały głosowało 8 osób. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

 

Podpisano za Radę Rodziców: 
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Uchwała nr 4/2016 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr. w Krakowie z dnia 14 

marca 2016 roku. 

Rada Rodziców, na postawie informacji o stanie funduszu RR na koniec lutego 2016, mając 

na uwadze bieżące cele, ustaliła preliminarz wydatków do końca roku szkolnego 2015/2016. 

Preliminarz nie bierze pod uwagę wpływów ze składek na fundusz Rady Rodziców w 

nadchodzących miesiącach. W przypadku pojawienia się dodatkowych środków i celów 

będzie on korygowany. 

Stan środków na koniec lutego 2016 8403,00 

Dofinansowanie wyjazdów na „zielone szkoły” dla klas na podstawie 

złożonych wniosków 

1800,00 

Planowane dofinansowanie wyjazdów na „zielone szkoły” dla klas, dla 

których nie zostały złożone jeszcze wnioski 

1700,00 

Sfinansowanie nagród na „Teatralia” 200,00 

Dofinansowanie przedstawień profilaktycznych 200,00 

Sfinansowanie „Dnia Sportu” – tzw. „dmuchańce” 600,00 

Sfinansowanie nagród dla najlepszych uczniów na zakończenie Roku 

Szkolnego 

2000,00 

Rezerwa 1903,00 

 

 

Obecnych 8 osób. Za podjęciem uchwały głosowało 8 osób. Uchwałę podjęto jednogłośnie.  

 

 

Podpisano za Radę Rodziców: 

 

 

 

Protokołowała: Ewa Bal 


