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Protokół nr. SP.80-000-2-5/16                                                       

 

 

 

 

Z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr. 80 w Krakowie w dniu 21.04.2016. 

 

 

 

Porządek zebrania: 

1. Zatwierdzenie protokołu SP.80-000-2-4/16   

2. Opiniowanie przez Radę Rodziców planów budżetu SP 80 na rok 2016. 

3. Dyskusja Rady Rodziców z Dyrektor SP 80 Anną Starczyk – Czerwińską w związku z 

pismem  RR z dnia 29.02.2016 oraz odpowiedzią Dyrektora na nie z dnia 31.03.2016. 

4. Zatwierdzenie zmian w Programie Profilaktyki Szkoły związanych z 

przeciwdziałaniem uzależnieniom. 

 

 

Ad1.  

Rada Rodziców zatwierdziła protokół SP.80-000-2-4/16 .  

 

 

Ad 2.  

Rada Rodziców podjęła następującą uchwałę:  

 

Uchwała nr. 5/2016 Rady Rodziców szkoły Podstawowej nr. 80 w Krakowie z dnia 11 

kwietnia 2016 roku. 

 

 

Rada Rodziców SP nr. 80 w Krakowie po zapoznaniu się z planami budżetu Szkoły na rok 

2016 przedstawionymi przez Dyrektora Szkoły Annę Starczyk- Czerwińską i po dyskusji na 

temat poszczególnych punktów budżetów postanowiła o negatywnie zaopiniować 

następujące plany budżetów: 

 

1. Plan budżetu szkoły na rok 2016 – wskazując na zdecydowanie zbyt wysokie środki 

jakie szkoła przeznacza na wydatki związane z ogrzewaniem oraz energię elektryczną. 

Budżet szkoły został określony w sposób niedoszacowany i zdaniem RR wymaga 

znacznej rewizji, zwłaszcza w zakresie: zakupu energii elektrycznej § 4260, zakupu 

usług remontowych §4270, zakupu usług pozostałych §4300, oraz zakupu pomocy 

naukowych, dydaktycznych i książek §4240. 

2. Plan budżetu szkoły na realizację zajęć dla uczniów z orzeczeniami kształcenia 

specjalnego na rok 2016 – budżet ten zawiera pozycje ujęte już w budżecie szkoły, 

jak Zakup usług pozostałych §4300 na kwotę 12 700, zaś na zakup pomocy 

naukowych i dydaktycznychi książek przeznacza tylko 700 złotych. 

3. Plan finansowy RDW na rok 2016 – środki pochodzące z wynajmów przeznaczane 

są na pokrycie pozycji już ujętych w planie budżetu szkoły jak na przykład: 12 000 zł 

na §4300 Zakup usług pozostałych, §4480 Podatek od nieruchomości, §4260 zakup 

energii. Świadczy to o ogólnym niedoszacowaniu szkoły ze strony Wydziału Edukacji 

Miasta Krakowa a także niegospodarności osoby odpowiedzialnej z politykę 

finansową szkoły.  
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4. Rada Rodziców jednocześnie postanowiła pozytywnie zaopiniować plan budżetu 

świetlicy na rok 2016.    

 

W głosowaniu brało udział 8 osób. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób. 
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Ad.3. 

 

Rada Rodziców po długiej dyskusji z Dyrektor SP 80 Anną Starczyk – Czerwińską w 

związku z pismem RR z dnia 29.02.2016 oraz odpowiedzią Dyrektora na nie z dnia 

31.03.2016 postanowiła co następuje: 

 

1. Podejmować będzie dalsze starania interwencyjne w Organie Prowadzącym oraz Radzie 

Dzielnicy Nowej Huty mające na celu poprawę sytuacji szkoły, znaczące i wymierne 

usprawnienie jej zarządzania oraz restrukturyzacji. 

2. Przedstawiła Dyrektorowi prośbę o dostosowanie zajęć pozalekcyjnych do rzeczywistych 

potrzeb uczniów oraz takie ułożenie harmonogramu, który umożliwiłby szerokiemu 

spektrum uczniów korzystanie z tychże zajęć. 

3. Przedstawiła Dyrektorowi prośbę o usprawnienie sposobu komunikacji nauczycieli z 

rodzicami, poprzez wyznaczenie krótkich cotygodniowych dyżurów nauczycieli, podczas 

których rodzice mogliby przeprowadzić konsultacje indywidualne. Rozwiązanie to 

znacznie poprawiłoby komunikację oraz usprawniło aktualnie stosowaną acz niewydolną 

formułę organizowanych co dwa miesiące „wywiadówek”, które nie sprzyjają wymianie 

informacji między nauczycielem a rodzicami. 

4. Przedstawiła Dyrektorowi wniosek o  wprowadzenie stałego systemu ankietowania pracy 

nauczycieli w szkole oraz  upubliczniania wyników ankiet na stronie internetowej szkoły. 

Pytania zawarte w ankietach powinny być każdorazowo konsultowane z Radą Rodziców.  

5. Rada Rodziców zasugerowała objęcie system poczty elektronicznej wszystkich 

nauczycieli w szkole, tak aby rodzice mogli zwracać się do nauczycieli bezpośrednio 

poprzez służbowego maila. 

 

Ad 4.  

 

Uchwała nr. 6/2016 Rady Rodziców szkoły Podstawowej nr. 80 w Krakowie z dnia 11 

kwietnia 2016 roku. 

 

Rada Rodziców postanawia przyjąć zmiany w Programie Profilaktyki Szkoły związanych z 

przeciwdziałaniem uzależnieniom.  

 

 

 

W głosowaniu brało udział 8 osób. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób. 

 


