
Poznań, SP 18, 15.12.2016 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA PREZYDIUM RADY RODZICÓW, 

ZAPROSZONYCH RODZICÓW ORAZ PANI DYREKTOR. 

 

 

1. STOWARZYSZENIE -   Na razie tj. do odwołania prosimy o nie wpłacanie pieniędzy z 1% 

podatku na stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, gdyż nie wywiązuje się ono ze swoich 

zobowiązań wobec naszej szkoły. W tej chwili jest zmieniane stowarzyszenie. Wpłaty są 

wstrzymane. 

 

Jeżeli ktoś z rodziców będzie na Śląsku do sprawdzenia jest siedziba ( czy istnieje i co tam się 

znajduje) „Przyjazna Szkoła”  w Mysłowicach, które nas oszukało i szkoła nie otrzymała 

żadnych pieniędzy z 1% od podatku. 

 

TEMATY OMÓWIONE WSPÓLNIE Z PANIĄ DYREKTOR: 

2. TARCZE -> negatywnie zaopiniowane przez  Radę Rodziców.  

Ustalenia: 

- szukamy innego wzoru tarczy, bardziej bezpiecznej,  spełniającej wymogi rodziców. 

-p. Dyrektor przekaże informację nauczycielom o dobrowolnym noszeniu tarczy na co dzień 

przez uczniów, natomiast obowiązkowe pozostaje noszenie tarcz na wyjścia oraz na 

uroczystości. 

 

3. BRZYDKI ZAPACH SALI GIMNASTYCZNEJ –  będą wykonane badania mikrobiologiczne i 

fizykochemiczne , częściowo finansowane przez Szkołę, a częściowo przez RR. 

 

4. ZAJĘCIA DODATKOWE –  zwiększenie ilości zajęć z flażoletu i rozszerzenie o inne muzyczne. 

Flażolet cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem 

 

5. WARSZTATY 2017 -  W styczniu 2017 odbędą się warsztaty pt. „Dzień Babci i Dziadka”, jeżeli 

się powiodą to również przez Wielkanocą. 

 

6. KIERMASZ SAMORZADU SZKOLNEGO – rodzice źle odebrali kiermasz , gdyż pieniądze 

zebrane na nim trafiały bezpośrednio do kieszeni osoby sprzedającej daną rzecz.  We 

wcześniejszych edycjach kiermaszu pieniądze trafiały na Samorząd Uczniowski. Prośba do p. 

Dyrektor, aby w kolejnych edycjach takich kiermaszy pieniądze trafiały do danej klasy i 

współfinansowały wspólne wyjście klasy np. do kina, na lody, itp.  

 

7. FESTYN RODZINNY -  do rozważenia co można zmienić, aby było więcej atrakcji, stanowisk, 

itp. 



 

8. KAWIARENKA RR -  p. Dyrektor zgadza się na dalsze jej edycje. Kawiarenka cieszy się 

powodzeniem i odnosi sukcesy. Zachęcamy do korzystania i wspierania. 

 

9. PŁATNOSCI NA RR -  są rodzice, którzy nie płaca na RR, a nie mają złej sytuacji rodzinnej, a ich 

dzieci chodzą na zajęcia finansowane przez RR. Dodatkowo taka sama sytuacja jest z 

dofinansowaniem na Zieloną Szkołę. Należy wyeliminować takie nieetyczne  praktyki. 

DECYZJA RR:  W wątpliwych przypadkach Prezydium RR + przedstawiciele w RR z danej klasy 

+ wychowawca, komisyjnie będą decydować o dofinansowaniu lub nie, i kwocie 

dofinansowania ( symboliczne 10 zł). 

 

10. ELEKTROSMIECI – brak ulotek i plakatów, do uzupełnienia. 

Jeżeli do odbioru jest duża ilość Firma podjedzie pod wskazany adres w Poznaniu. 

 

11. POMOCE NAUKOWE FUNDOWANE PRZEZ RR – RR chce fundować lub częściowo fundować 

pomoce naukowe, z taką informacja na pomocach. 

 

12. PLAKATY W PRZEDSIONKU SZKOŁY – duża ilość plakatów utrudnia widoczność w 

przedsionku, rodzice / opiekunowie czekający na dzieci nie widza ich. Osoba z RR będzie 

odpowiedzialna za plakaty. 

 

13. *INFORMACJA DO WSZYSTKICH RODZICÓW – brak zebrania klasowego w styczniu. 

 

14. *OD 3 TYGODNI NA I – SZYM PIĘTRZE W UBIKACJI CHŁOPIĘCEJ już 5- ty raz jest uszkodzony 

metalowy wąż od wody. Rodzice osoby, która dokonuje tych czynów będą pokrywać koszty 

wszystkich napraw węzy oraz remontu łazienki.  

KONIECZNA rozmowa WSZYSKICH rodziców ze swoimi dziećmi w tym temacie.Cel: promocja 

RR i zachęta dla rodziców którzy nie wspomagają finansowo RR. 

 

15. ZMNIEJSZENIE ZAJĘC DODATKOWYCH -  z powodu zmniejszenia wpłat na RR. 

 

 

 

 

 

 

 


