
Protokół z zebrania Rady Rodziców z dnia 13 września 2016r. 

Część pierwsza – zebranie z Panią Dyrektor Beatą Sobiech. 

1. Informacja dotycząca ubezpieczenia dzieci. 

W roku szkolnych 2016/2017 obowiązek ubezpieczenia grupowego dzieci przechodzi na Radę 

Rodziców. Została wybrana najlepsza oferta brokera, ubezpieczycielem jest PZU SA. 

Koordynatorem ubezpieczeń jest Pani Katarzyna Jakś-Sobecka. Termin składania 

dokumentów i wpłat to 27 września 2016r.  

2. Informacja o planie pracy szkoły i programach wychowawczych – kontynuacja programów 

ubiegłorocznych. 

3. Temat zagrodzenia zatoczki przed szkołą. 

Pani Dyrektor – zgodnie z ubiegłoroczną deklaracją – zobowiązała się do wykonania bramki 

zamykającej wjazd do zatoczki ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa dzieci. Bramka ma 

zostać założona w przyszłym tygodniu (19-23 września 2016r.) 

4. Używanie komórek w świetlicy. 

Pojawił się problem używania przez uczniów starszych klas telefonów komórkowych wraz z 

dostępem do internetu. Pani Dyrektor uczuli wychowawców świetlicy, aby zwrócili większą 

uwagę na ten fakt. 

5. Zapytanie o udział w programie Erasmus+. 

Rada Rodziców zwróciła się do Dyrekcji z zapytaniem dlaczego szkoła nie uczestniczyła i nie 

uczestniczy w programach Commenius czy Erasmus+. Pani Dyrektor odpowiedziała, że 

wynika to z braku chęci uczących w szkole nauczycieli. Jednocześnie Pani Dyrektor 

zaznaczyła, że funkcję koordynatora proponowała jedynie anglistom.  

6. Basen szkolny. 

Na pytanie dlaczego wybrano basen przy ul. Dąbrowskiego Pani Dyrektor odpowiedziała, ze 

był to najbliższy basen (Regata posiada za mały basen). Jednocześnie Pani Dyrektor 

potwierdziła, że zajęcia rozpoczną się na początku października, lecz niestety ustalona kwota 

18zł ulegnie zwiększeniu ze względu na fakt, że instruktorzy podnieśli stawki za swoje usługi. 

7. Strona internetowa.  

Prośba ze strony rodziców, aby strona była bardziej usystematyzowana. 

8. Informacja o szachach. 

Pani Dyrektor potwierdziła, że zajęcia szachowe z ubiegłego roku będą kontynuowane. 

 

Pani Dyrektor opuściła zebranie. 

Część druga – zebranie Rady Rodziców bez udziału Dyrekcji. 

Zebranie rozpoczęła Pani Joanna Nowak informując, że ubiegłoroczny przewodniczący – Pan Jarosław 

Nadolny nie mógł wziąć udziału w dzisiejszym zebraniu. Jednocześnie pożegnał się z Radą Rodziców 

ze względu na to, iż dzieci zakończyły naukę w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu. 

1. Sporządzono listę obecności rodziców wraz z adresami mailowymi do kontaktu. 

2. Wybór przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. 

Jednogłośnie wybrano: 

P. Michała Karbowskiego na przewodniczącego Rady Rodziców 

P. Joannę Nowak na skarbnika Rady Rodziców 

P. Monikę Szymańską na sekretarza Rady  Rodziców 

3. Omówienie finansów: 

a. Saldo na rok 216/2017 



W ubiegłym roku szkolnym zebrano 5720zł ze składek 

Wydatki wyniosły 6950zł 

Saldo wynosi -1230zł 

W związku z faktem, że ubiegły rok rozpoczęto saldem dodatnim pozostało u skarbnika 

ok. 5 000zł, które są przeznaczone na wiatę przed budynkiem szkolnym. 

b. Omówienie wydatków ubiegłorocznych 

Pieniądze ze składek zostały wydane w głównej mierze na nagrody w konkurach 

szkolnych, a także na nagrody końcowe dla najlepszych uczniów. 

c. Omówienie możliwości pozyskania środków finansowych 

a. Ustalono, że należy uświadomić rodziców w czasie zebrań klasowych na co 

wydawane są pieniądze składkowe.  

b. Ustalono także, że część rodziców nie była powiadomiona przez trójki klasowe o 

wpłatach, w związku z powyższym skarbnicy będą na następnym zebraniu rozliczani z 

tego czy poinformowali rodziców oraz ilu rodziców zadeklarowało wpłatę. Wpłaty na 

RR należy dokonać do końca marca 2017r. 

c. Pozyskiwanie sponsorów. Dyrekcja zgodziła się na sygnowanie próśb do sponsorów 

pieczątką szkoły. Ustalono, że każdy zatroszczy się o „bazę danych” potencjalnych 

sponsorów, którą przekazujemy sobie mailowo. Na następnym zebraniu można 

stworzyć szablon listu, który będzie rozsyłany.   

4. Wyznaczenie daty następnego spotkania – 8 listopada 2016r. 

5. Informacja wstępna o kiermaszu Mikołajkowym – odbędzie się 6 grudnia 2016r w godzinach 

11:00 – 15:00. 

6. Informacja wstępna o festynie rodzinnym. 

Festyn rodzinny jest organizowany co dwa lata. Najbliższy odbędzie się 1 czerwca 2017r. Tu 

również padła propozycja zaproszenia do wystawiania się na festynie firm z Kiekrza i  gminy 

Rokietnica.  

7. Problem wynajmu sal przez szkołę na zajęcia pozalekcyjne. 

Pojawiło się pytanie dlaczego przy tak trudnej sytuacji finansowej szkoły, szkoła nie chce 

wynająć odpłatnie sal po godzinach lekcyjnych w celu prowadzenia zajęć dodatkowych. 

Ustalono, że osoby zainteresowane wynajmem mają wystąpić pisemnie do dyrekcji, a Rada 

Rodziców w przypadku odmowy podejmie rozmowy z Panią Dyrektor. 

8. Erasmus+. Ustalono, że Rada Rodziców samodzielnie podejmie próby rozmów z 

nauczycielami. 

 

 

Protokół sporządziła Monika Szymańska  

13 września 2016r. 

 

Załączniki: 

Lista obecności 

 

 

 


