
PROTOKÓŁ z zebrania Rady Rodziców przy SP nr 28 z oddziałami gimnazjalnymi w Poznaniu 

z dnia 4 października 2017r. 

 

1. Zebranie rozpoczęto wyborem prezydium Rady Rodziców: 

Jednogłośnie wybrano prezydium w składzie: 

Michał Karbowski – przewodniczący  

Justyna Siedlecka – zastępca przewodniczącego  

Jolanta Szymańska – skarbnik 

Monika Szymańska - sekretarz 

2. Sporządzenie listy obecności wraz z podaniem adresów mailowych przedstawicieli 

poszczególnych klas. 

3. Poruszono temat szafek szkolnych. Pani dyrektor Beata Sobiech wyznaczyła miejsce na szafki, 

pani Joanna Nowak zadeklarowała dostarczenie oferty od firmy, która sporządzała szafki w 

szkole w Rokietnicy.   

Ze względu na nieobecność p. Dyr. Beaty Sobiech nie poruszono tematu, dlaczego szafki i 

wieszaki na korytarzu dla klas I-III nie mogą być użytkowane. 

4. Podjęto temat wpłat składek na Radę Rodziców. Po zmniejszeniu kwoty składki większa liczba 

osób zapłaciła.  

 

W tym momencie na zebranie przybyła Pani wicedyrektor Halina Seifert. 

 

5. Pani dyrektor Seifert wygłosiła krótki komentarz dotyczący połączenie szkół podstawowej i 

gimnazjalnej. 

6. Głos zabrali rodzice klas VII oraz gimnazjalnych poruszając temat zadanych prac domowych. 

Prace znacznie przewyższają możliwości uczniów. Dzieci po przyjściu ze szkoły odrabiają 

pisemne lekcje do godzin 22-23. Szczególną uwagę zwrócono na prace zadawane przez Panią 

Gajewską – nauczycielkę matematyki.  Dzieci miały zadane 100 zadań do rozwiązania w 

czasie weekendu. Ponadto w tygodniu również jest zbyt duża ilość zadawanych zadań. 

Rodzice proszą o interwencję i uświadomienie nauczycieli, że zadawane prace przerastają 

możliwości dzieci, nawet tych, którzy w poprzednich latach osiągali średnią ocen pow.5,0.  

Ilość sprawdzianów tygodniowo przewyższa regulaminowo ustaloną ilość. Postulat rodziców 

o przestrzeganie regulaminu: 2 sprawdziany w tygodniu w klasach podstawowych i 3 

sprawdziany tygodniowo w klasach gimnazjalnych. Pani dyrektor Seifert obiecała interwencję 

i pomoc.  

Pan przewodniczący postawił również zarzut dotyczący chemii. W klasie VII c przez 4 godziny 

lekcyjne pani od chemii czytała dzieciom system oceniania. Pan Michał Karbowski przekazał 

swoje niezadowolenie ze sposobu nauczania chemii. Do rozmowy dołączył kolejny rodzic 

stwierdzając, że dziecko, które ukończyło naszą szkołę miało problemy z  przedmiotem 

(chemia) w LO. Rodzice pozostałych klas nie mają zastrzeżeń do pracy pani od chemii.   

7. Podjęto zagadnienie drugiego języka do wyboru. W chwili obecnej w naszej szkole oprócz j. 

angielskiego  są zajęcia z j. niemieckiego. Rodzice postulują o możliwość wyboru i 

zatrudnienie nauczyciela j. hiszpańskiego. Na chwilę obecną nie ma możliwości – ze względu 

na fakt, że nie można zwolnić nauczyciela j. niemieckiego -  ograniczenia godzin j. 

niemieckiego. Pani dyr. Seifert zaproponowała, aby Rada Rodziców we własnym zakresie 

poszukała nauczyciela j. hiszpańskiego na odpłatne lekcje dodatkowe. Można również 

rozważyć zatrudnienie takiego nauczyciela np. na 4/18 etatu. 



8. Podjęto temat przystąpienia szkoły do programów ERASMUS czy COMMENIUS. Niestety brak 

osób, które potrafią i są chętne do napisania programu kwalifikującego przystąpienie do 

takich programów. Pani dyr. Seifert zaproponowała jednak, że można rozważyć przystąpienie 

do  programu AIESEC, gdyż taki program zaistniał już w dawnym gimnazjum.  

9. Podjęto temat konsultacji: rodzice nie dają rady porozmawiać z kilkorgiem nauczycieli w 

czasie konsultacji. Do niektórych nauczycieli są zbyt duże kolejki. Postulat rodziców jest taki, 

aby podzielić godziny konsultacji na bloki humanistyczne, matematyczne i przyrodnicze. 

Jednocześnie padła propozycja, aby była możliwość zapisywania się na konsultacje przez e-

dziennik. Pani dyr. Seifert poparła wnioski i obiecała rozpatrzeć powyższe postulaty.  

 

 

Zebranie zakończyło się o godzinie 19. Po zebraniu Pani Jolanta Szymańska przyjmowała 

wpłaty od skarbników klas. 

 

 

Protokół sporządziła: Monika Szymańska – sekretarz 

 

Załączniki: Lista obecności  

 


