
Protokół  -  zebranie Rady Rodziców z dnia 20.04.2017 

1.Fanimani – zbiórka przekroczyła 100 zł 

Tylko dzięki 4 osobom wspierającym zbiórka na naszym koncie wspierającym przekroczyła 100 zł 

Proszę o przekazanie wszystkim rodzicom instrukcji jak można wspierać zakup rzutników dla każdej 
klasy dzieci z Fundacją Fanimani. 

 Za każdym razem, gdy zrobisz zakupy w internecie przez fanimani.pl w jednym z 800 sklepów, 
przyczynisz się do zwiększenia wysokości darowizny na naszym koncie.  

Przypominamy rodzicom, jak można nas wspierać  

1. Wejdź na https://fanimani.pl/rr18poznan/ i kliknij “Wspieram” 

2. Wybierz sklep, w którym chcesz zrobić zakupy. 

3. Zrób zakupy tak jak zawsze - Rada Rodziców przy SP 18 w Poznaniu otrzyma część wartości Twoich 
zakupów.  

Na naszym facebooku jest przekierowanie na nasze konto na fanimani. Należy tylko kliknąć w „kup 
teraz” 

2.Elektrośmieci – w czerwcu będziemy podsumowywać zbiórkę 

Przypominamy rodzicom , że cały czas zbieramy baterie, akumulatory oraz kupony. Następna akcja, 
ostania w tym roku , odbędzie się w maju. Elektrośmieci możemy przynosić do naszej szkoły cały maj 
od godziny 13.00. 

3. Festyn – nadal szukamy firmy ekologicznej, która będzie się chciała zareklamować na festynie 
szkolnym. 

Do 26.05 każda klasa powinna przynieść fanty w ilości 10 szt – lub pieniądze na zakup fantów – 100 zł 

Justyna Barańska- osoba odpowiedzialna za atrakcje dla dzieci : Bańki mydlane oraz zwierzęta z 
baloników, malowanie włosów. Poszukujemy innych chętnych do uatrakcyjnienia zabawy np. można  
robić tatuaże lub malować twarze. Można też zareklamować swoją działalność : fryzjerzy, 
kosmetyczki, krawcowe, animatorzy, trenerzy . Chętnych prosimy o zgłaszanie się Dorota_dab@wp.pl  

Prosimy o wyznaczenie przynajmniej 1 osoby w klasie podczas najbliższego zebrania , która upiecze 
ciasto na festyn oraz osoby, która przyniesie zgrzewkę wody. Pieniądze zebrane ze sprzedaży ciasta 
wspierają działania samorządu szkolnego. 

Loterie fantową poprowadzi – Sylwia Galik  

Kwota zarezerwowana w budżecie RR na organizację festynu : 1500 zł 

Potrzebne są pelerynki fryzjerskie – osoba szukająca Dorota Dąbrowska 

4. Kwota przeznaczona na dofinansowanie zielonej szkoły i wycieczek dla dzieci w trudnej sytuacji 
4000 zł 

5.Nadal czekamy na brakujące ankiety dotyczące tarcz. 

6.Ankiety na temat funkcjonowania stołówki 

mailto:Dorota_dab@wp.pl


Wnioski – Czas jedzenia obiadu przez dzieci to 15 min. Zdaniem rodziców przerwa obiadowa 15 
minutowa jest za krótka. Jest to podstawa do rezygnowania wykupywania obiadów. 

Dieta w stołówce jest źle zbilansowana, menu układane jest przez osoby nieznające się na normach 
obowiązującym przy żywieniu dzieci. 

Np. Łączenie słodkiej zupy owocowej ze słodkim 2 daniem. Wydawanie zimnych posiłków. Dzieci 
narzekają, że posiłki są niesmaczne a odsługującym zdarza się na nie krzyczeć. 

Śniadania niedostosowane do dzieci. Kanapki zdecydowanie dla dorosłych.  

7.Kawiarenka Rady Rodziców  razem z Kiermaszem Rękodzieła do tej pory  dostarczyła nam 
dofinansowanie 2088 zł.  Następna kawiarenka razem z kiermaszem rękodzieła odbędzie się 17.05 
podczas zebrań osobą kierującą jest Justyna Barańska. Szukamy osób, które przygotują ciasto, oraz 
pomogą w prowadzeniu. 

Osoby chętne  z RR proszone są o Kontakt Dorota_dab@wp.pl ( przypominam jest 21 przedstawicieli)  

8.Ogłoszenie wyników Konkursu Skarbonka  

I – Ib  otrzymuje 300 zł 

II- III b otrzymuje 200 zł 

III- IV b otrzymuje 100 zł  

Pieniądze zostaną przekazane wychowawcom klas. 

Gratulujemy przede wszystkim skarbnikom. Decyzją RR klasy te w tej kolejności otrzymają 
wyposażenie  klas w rzutniki, nagłośnienie oraz ekrany  w miarę wydolności budżetu. 

9. Ustalono następne zebranie na 11. 05 na godzinę 18.00 

Tematy : Zamknięcie budżetu. 

                Festyn 

               Plany na przyszły rok szkolny. 
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