
Protokół z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu  

Z dnia 8 listopada 2016r. 

 Część pierwsza – zebranie z Panią Dyrektor Beatą Sobiech. 

1. Umowa z Regattą. 

Ragatta Kiekrz zwróciła się z zapytaniem o możliwość podpisania ze szkołą umowy na rok 

szkolny 2017/2018 oraz dofinansowanie przez miasto zajęć basenowych dla dzieci. Po 

przeanalizowaniu kosztorysu przez Panią Dyrektor Sobiech stwierdzono, że koszty są 

porównywalne z basenem przy ul. Dąbrowskiego, przy czym basen w Regatta jest znacznie 

mniejszy i mieści małe grupy dzieci. Jednocześnie Pani Dyrektor podała koszt basenu na 

Dąbrowskiego za m-c październik i wynosi on ok. 52zł.  

2. Rada Rodziców poruszyła problem ciężkich tornistrów w klasach – zwłaszcza V i VI. Pani 

Dyrektor znajduje dwa rozwiązania: pozostawianie książek w dwóch szkolnych szafach oraz 

korzystanie z e-podręczników. Prośba ze strony rodziców, aby nauczyciele podawali 

informacje jakie książki przynosić na lekcje. 

3. Temat zagrodzenia zatoczki przed szkołą.  

Pani Dyrektor napisała pismo do ZDM o postawienie koło szkoły znaku B-36 „zakaz 

zatrzymywania się” .  

4. Zapytanie o udział w programie Erasmus+. 

Pani Dyrektor podjęła kroki ws. udziału w programach unijnych i wyznaczy nauczyciela, który 

weźmie udział w spotkaniu dotyczącym pisania wniosków o udział w w/w programie. 

5. Pani Dyrektor prosi o zwrócenie uwagi, aby dzieci nosiły odblaski – zwłaszcza o tej porze 

roku. Niestety w bieżącym roku szkolnym uczeń naszej szkoły został potrącony przez auto. 

Sprawca potrącenia tłumaczył się brakiem odblasku u dziecka.   

6. W związku z reformą szkolnictwa polegającą na likwidacji gimnazjum i wprowadzeniu 8-

klasowego systemu nauki w szkole podstawowej padła propozycja, aby drugim językiem w 

klasie VII był język hiszpański a nie niemiecki. Pani Dyrektor obiecała rozpoznać temat. 

  

Pani Dyrektor opuściła zebranie o godz. 17:30. 

Część druga – zebranie Rady Rodziców bez udziału Dyrekcji. 

1. Sporządzono listę obecności rodziców. 

2. Zebranie rozpoczęła Pani Joanna Nowak – skarbnik przedstawiając wydatki bieżące z 

pieniędzy Rady Rodziców. I tak: 

a) 950zł zostało przeznaczone na przycięcie drzewa przy froncie szkoły. Połamane konary 

drzewa zagrażały bezpieczeństwu dzieci, a Szkoła nie posiadała funduszy na ten cel, ze 

względu na nieprzewidziane wydatki związane z naprawą ogrzewania w szkole.  

b) 492zł wydano na tablice informacyjne, które zostały umieszczone na boisku Orlika. Są to 

tablice mówiące o zakazie przebywania na terenie szkolnym po godz. 20, zakaz palenia, 

zakaz wchodzenia w korkach na boisko. Pani Skarbnik podkreśla, że boisko szkolne 

wieczorami jest odwiedzane przez starszą młodzież. Na terenie boiska jest spożywany 

alkohol, młodzież pali papierosy, istnieje również podejrzenie używania i rozprowadzania 

dopalaczy na terenie szkolnego boiska. Wspomniana młodzież nie reagowała na uwagi 

pana woźnego twierdząc, ze nie ma zakazu przebywania na tym terenie po godzinach 

pracy szkoły. Tu również padła propozycja Rodziców o założenie monitoringu wokół 

szkoły. Pani Przybylska (IIC) zobowiązała się w najbliższym czasie dostarczyć kosztorys 

umieszczenia 4 kamer.  



Jednocześnie padła propozycja zamykania boiska Orlika na noc. Wówczas jednak musi 

pozostać otwarta brama drugiego boiska. Brama ta jednak wymaga naprawy. Prośba, aby 

zapytać w klasach, czy ktoś z rodziców ma umiejętności i chęci naprawy bramy, lub być 

może ktoś z rodziców może polecić fachowca, który wykona naprawę w miarę tanio.     

3. Prośba rodziców, aby wydatki były uzgadniane na forum mailowym z pozostałymi rodzicami – 

być może znajdziemy tańsze rozwiązania. 

4. Pani Joanna Nowak – skarbnik organizuje w imieniu Rady Rodziców zimowe ferie ze świetlicą.  

Program, koszt i warunki uczestnictwa stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 

5. 6 grudnia tradycyjnie będzie organizowany kiermasz. Na zebraniach z rodzicami zostanie 

przekazana informacja, aby do dnia 1 grudnia zebrać w klasach i przekazać następnie do Pani 

woźnej (p. Zosi) fanty w postaci książek, gier, maskotek  i zabawek. Jednocześnie została 

wystosowana prośba, aby fanty były w dobrym stanie. Prosimy, aby nie przynosić 

zniszczonych zabawek i książek, maskotki muszą być wyprane. Koszt nabycia złożonych 

fantów to 5zł/1szt.  Zebrane z kiermaszu pieniądze zasilą kasę Rady Rodziców. 50% zebranej 

kwoty zostanie przekazana na cel charytatywny.  

6. Padła propozycja zorganizowania balu karnawałowego, z którego dochód również miałby 

zasilić kasę Rady Rodziców. Prośba o zebranie informacji w klasach ile osób byłoby chętnych 

przy koszcie 120zł od pary (bez alkoholu). Aby organizacja balu była opłacalna musimy zebrać 

min. 40par.     

7. Ustalono budżet na rok 2016/2017: 

a) Finansowanie nagród za świadectwa z czerwonym paskiem zgodnie ze statutem szkoły – 

koszt ok. 3500zł 

b) Finansowanie nagród konkursów ogólnoszkolnych – koszt ok.2000zł 

c) Wsparcie zawodników sportowych (finansowanie autokarów na zawody) – koszt ok.500zł 

d) Wsparcie biedniejszych rodzin przy wyjazdach dzieci na zielone szkoły koszt 300-800zł 

e) Finansowanie szkoleń (czerwiec przed wakacjami): 

* klasy  3 - ZŁY DOTYK – koszt 400zł 

* klasy 6 - STOP DOPALCZOM –koszt 600zł  

f) Dyplomy i upominki dla pierwszoklasistów koszt ok. 200zł 

g) Wsparcie finansowe spraw związanych z bezpieczeństwem uczniów (plany monitoringu) 

h) Pomoc w trudnych życiowo sytuacjach (wsparcie finansowe lub społeczne) 

i) Organizacja szkoleń dla rodziców (Jak rozmawiać z dzieckiem) 

 

8. Padła propozycja przeanalizowania budżetu szkoły. Informacje o budżecie szkolnym pomogą 

skorygować budżet Rady Rodziców i lepiej zaplanować wydatki na bieżący rok szkolny, a 

także pozwolą na podjęcie kroków w pozyskiwaniu funduszy (np. sponsorów). 

9. Wyznaczenie daty następnego spotkania – 17 stycznia 2017r. 

  

 

 

Protokół sporządziła Monika Szymańska  

8 listopada 2016r. 

Załączniki: 

1) Lista obecności 

2) Informacja o feriach zimowych w świetlicy 


