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UCHWAŁA RADY RODZICÓW  

W SPRAWIE OPINII PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020 SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR. 387 IM. SZARYCH SZEREGÓW  

 

 

Uchwała Nr 3 z dnia 19 grudnia 2019 r.  Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 387 im. Szarych 

Szeregów w Warszawie w sprawie opinii projektu planu finansowego na rok 2020 szkoły podstawowej 

nr. 387 im. Szarych szeregów  

 

Działając na podstawie art.84 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. 

poz.59) Rada Rodziców postanawia, co następuje:  

 

Art. 1 

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 387 im. Szarych Szeregów  

w Warszawie, opiniuje negatywnie projekt planu finansowego. 

 

Art. 2. 

 

Uzasadnienie opinii stanowi załącznik nr. 1 do niniejszej uchwały. 

 

Art. 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

                           /Anna Grzelak/ 

 (podpis Przewodniczącego Rady) 

 

       /Radosława Kiedrowska/ 

 

 

             /Joanna Tylka/ 

    Wiceprzewodniczący Rady 
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Rada Rodziców      Warszawa, dn. 16 grudnia 2019 r. 
Szkoły Podstawowej nr 387  
im. Szarych Szeregów 

Ul. Kasprzaka 1/3 

Warszawa 

 

 

 

 

W związku z przedstawionym planem finansowym na rok 2020 oraz analizą porównawczą budżetu za 
rok 2019 Rada Rodziców zgłasza następujące uwagi: 

Wydatki rzeczowe: 

·       § 4210 - zmniejszenie środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 
47 955pln na kwotę 33 680pln. 

Budzi na wątpliwości Rady Rodziców. Szkoła przyjmie kolejne zerówki, klasy pierwsze zostaną 
przeniesione do następnych sal lekcyjnych, których wyposażenie będzie musiało zostać uzupełnione 
i dostosowane do wieku dzieci. W obecnym roku doposażanie konieczne było wyposażenie klas 
pierwszych od podstaw, co trwało dość długo i utrudniało pracę zarówno nauczycielom jak i 
dzieciom. Uczniowie, których klasy zostały wyposażone będą z nich korzystały do końca trzeciej klasy 
co oznacza, że oddziały przedszkolne przechodząc w tryb szkolny muszą zostać wyposażone na nowo. 
Nieuzasadnione jest więc zmniejszenie środków na te cele. 

·        § 4240 - zmniejszenie środków finansowych na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
i książek z kwoty 33 110pln na kwotę 23 460pln. 

Jak powyżej szkołę opuści jedynie jedna klasa 8 (25 uczniów). Przyjęte zostaną dzieci do oddziału 
przedszkolnego (zakładając 3). Co oznacza przyrost ilości dzieci w szkole o ok. 50. Zmniejszenie 
środków na pomoce naukowe, dydaktyczne będzie skutkowało ich brakiem, a w konsekwencji 
trudnościami  w prowadzeniu zajęć przez nauczycieli.  

·        zbyt małe środki na bieżące potrzeby szkoły, w tym zakup materiałów, doraźne remonty 
i naprawy sprzętu 

Budynek szkoły wydaje się być w dobrym stanie technicznym. Jednak chociażby punkty sanitarne 
budzą pewne zastrzeżenia. W naszej ocenie wymagają drobnych prac remontowych, wymiany części 
elementów.   

·        Pozycja 80146 - zmniejszenie środków finansowych doskonalenie i kształcenie nauczycieli 
z kwoty 6 479pln na kwotę 5 099pln w ramach wydatków pozostałych 

Ta pozycja również budzi poważne wątpliwości Rady Rodziców. W związku z reformą edukacji oraz 
przekształceniem szkoły z gimnazjum na podstawową, co wiąże się również z ogromną zmianą dla 
nauczycieli przedmiotowych w klasach starszych, ale też zatrudnieniem nowych pedagogów 
zajmujących się oddziałem przedszkolnym i klasami młodszymi wydaje się absolutnie celowe 
zwiększenie środków na doskonalenie nauczycieli. Rada pracuje nad przygotowaniem planu 
programów, które mogą być wprowadzone w szkole tym bardziej konieczne będzie szkolenie 
nauczycieli z zakresu nowych form edukacyjnych. Prosimy o przewidzenie środków na te cele. 

Opinia Rady Rodziców dotycząca projektu planu finansowego na rok 2020 
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·        Pozycję 85415 / Zmniejszenie środków finansowych na promocję zdrowego żywienia z kwoty 
31 640pln na kwotę 28 040pln. 

W związku z coraz większymi obciążeniami cywilizacyjnymi, coraz większą świadomością związaną ze 
szkodliwością niektórych produktów, cukrów, kształtowaniem odpowiednich nawyków u dzieci 
zmniejszenie środków na ten cel jest odwrotne do priorytetów rodziców jak również budzącego się 
ducha ekologicznego. Jest to decyzja co najmniej niezrozumiała. 

·        Pozycję 85416 / Zmniejszenie środków finansowych na promocję i stypendia dla najlepszych 
uczniów z kwoty 9 360pln na kwotę 2 100pln. 

Uszczuplenie tak znaczne tej pozycji budzi nasz sprzeciw. Szczególnie młodzież uczęszczająca do tej 
szkoły, znająca dotychczasową praktykę szkoły w tym zakresie szczególnie doceniała taką formę 
podziękowania za ich trud. Te i tak nie najwyższe kwoty zasilające budżet wakacyjny młodego 
człowieka pomagały kształtować ich poczucie, że ciężka praca w ciągu roku zostanie dodatkowo 
doceniona na co nie zawsze stać rodziców. Kwota przewidziana w tym roku będzie mogła objąć 
jedynie najstarszych uczniów.  

 

Nie zostały ujęte w projekcie żadne pozycje pozwalające na rozwój dzieci w ramach zajęć 
przewidzianych programem i pozalekcyjnych. Chcąc wspierać rozwój dzieci w obszarach 
wykraczających poza podstawę programową, efektywne wykorzystanie czasu spędzanego w 
świetlicy, pojawienie się wielu nowych metod edukacyjnych uwzględniających kompetencje i etapy 
rozwoju dzieci, chcąc wspierać tworzenie kół naukowych dla dzieci prosimy o uwzględnienie środków 
na te cele. 

Dbając o rozwój dzieci, odpowiednie wykorzystanie najlepszego rozwojowo okresu u dzieci prosimy 
o rozważenie zmian w projekcie. Prosimy również o umożliwienie nam udziału w konsultacjach 
dotyczących budżetu, który zakłada realizowanie zadań edukacyjnych i zapewnieniom dzieciom 
dobrego i równego startu w tym najtrudniejszym a zarazem najważniejszym okresie w edukacji 
dziecka.  

 

 

 

   Anna Grzelak 

Przewodnicząca Rady Rodziców 

   SP 387 im. Szarych Szeregów 

 

 


