
PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY RODZICÓW 07.09.2021 

Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu 
 

LICZBA OSÓB obecnych na zebraniu: 24 

w tym upoważnionych z rad klasowych do głosowania: 19 (wystarczająca do uchwalania uchwał 

Rady Rodziców). 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 
 

Porządek spotkania: 
 

1. Powitanie i zapoznanie z porządkiem spotkania – B. Oryl-Stroińska 

2. Wystąpienie przewodniczącej - podsumowanie działań Rady Rodziców w roku szkolnym 

2020/2021 

3. Raport finansowy Skarbnika RR 

4. Wybory zarządu Rady Rodziców SP nr 89 w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021 

5. Wnioski, sprawy, uchwały 

 

Przebieg spotkania: 

 

Ad.1. 
Powitanie zebranych rodziców i przedstawienie porządku spotkania. Osobą protokołującą została 

Natalia Nowicka. 

 

Ad.2. 

Wystąpienie przewodniczącej - podsumowanie działań Rady Rodziców w roku szkolnym 

2020/2021 

- najważniejsze wydatki z funduszu Rady Rodziców 

- najważniejsze działania 

- informacje z zebrania dla rodziców uczniów klas ósmych 

 egzaminy ósmoklasisty 24-26 maja 2022 

 na co zwrócić uwagę 

 z jakich dodatkowych materiałów korzystać 

 kwestia sprzętu nagłaśniejącego na sali gimnastycznej  

 

Ad.3. 

Raport finansowy Skarbnika RR - z informacji przekazanych przez Małgorzatę Korus, na koncie 

Rady Rodziców jest obecnie 9000 złotych. 

 

Ad.4. 

Wybory zarządu Rady Rodziców SP nr 89 w Poznaniu na rok szkolny 2021/2022 

 powołanie Komisji Skrutacyjnej: Monika Szustak, Agnieszka Jankowska 

 zgłoszenie kandydatów (3 osoby) 

 głosowanie, liczenie głosów 

 ogłoszenie wyników 

Głosami przedstawicieli rad klasowych, wybrano zarząd Rady Rodziców SP nr 89 w Poznaniu na 

rok szkolny 2021/2022: 

 

 Beata Oryl – Stroińska – przewodnicząca 

 Natalia Nowicka – zastępca przewodniczącej 

 Małgorzata Korus – skarbnik 

 
Protokół Komisji Skrutacyjnej, dane Uchwały oraz karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu.  
Decyzją Rady Rodziców nie powołano na nowy rok szkolny Komisji Rewizyjnej.  
 



Ad.5 
 

# WNIOSEK o zaopiniowanie kalendarium szkolnego, w tym dni wolnych. 

GŁOSOWANIE. UCHWAŁA RR. 
 

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 19 

ZA: 19 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 
 

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała kalendarium oraz proponowane dni wolne w 

roku szkolnym 2021/2022. Zwracamy uwagę, że 19 kwietnia wyznaczono zebrania z 

rodzicami, a jest to dzień wolny (wiosenna przerwa świąteczna). Kalendarium stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

# WNIOSEK o zatwierdzenie wysokości składek na Radę Rodziców (40 złotych za rodzinę 

za rok) i Fundusz Remontowy (40 złotych za rodzinę za rok). GŁOSOWANIE. UCHWAŁA 

RR. 

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 19 

ZA: 18 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 
 

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała - zatwierdzenie wysokości składek na Radę 

Rodziców (40zł)  i Fundusz Remontowy (40zł) 

 

# Omówienie Ewaluacji  Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego  

realizowanego w roku szkolnym 2020/2021. 

- Dokument oceniono jako bardzo rzetelny, wykonany sumiennie i rzeczowo 

- Minusem jest bardzo mała liczba rodziców, którzy wypełnili ankietę 

- Wnioski z ankiety - ciekawe uwagi rodziców, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu 

programu na nowy rok szkolny 

 
W związku z wieloma problemami uczniów wynikających z czasów pandemii i zdalnego 

nauczania, zależy nam, aby w Programie na nowy rok szkolny zawartych było więcej działań 

mających na celu pomoc pedagogiczno-psychologiczną.  

Cenne dla uczniów/dzieci byłyby też akcje umożliwiające współpracę i wspólne działanie, np. 

starszych z młodszymi.   

 

- Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu 

 

# UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 

Rodzice mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia uczniów w firmie Generali. 

Otrzymaliśmy kod zniżkowy na 6 wariantów ubezpieczenia. Wszystkie formalności związane z 

polisą rodzice załatwiają indywidualnie za pośrednictwem strony. NASZ KOD to: 05334 

 https://bezpieczny.pl/05334 

 

# ZDJĘCIA - akcję wykonywania zdjęć klasowych proponujemy zorganizować na wiosnę. rada 

Rodziców zobowiązała się do organizacji, wyboru firmy, która robi nowoczesne i ładne zdjęcia. 

Zdjęcia legitymacyjne wykonujemy we własnym zakresie. 

 

# SZCZEPIENIA - informacja o możliwości zaszczepienia uczniów 

Pytanie do Dyrekcji: ilu nauczycieli z SP89 jest zaszczepionych. 

 

https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/05334


# ETYKA - brak nauczyciela = brak zajęć. Trwają poszukiwania 

 

# EGZAMINY ÓSMOKLASISTY - prośba rodziców, by z powodu obaw i ryzyka związanego z 

nagłośnieniem w sali gimnastycznej, egzaminy przeprowadzić w salach lekcyjnych, a nie na sali 

gimnastycznej 

 

# ŻRÓDEŁKO z wodą - z powodu pandemii nie ma zgody na uruchomienie źródełka. Prosba 

rodziców o automat z wodą na terenie szkoły 

 

# WYŻYWIENIE w szkolnej stołówce - ocena jakości, ilości i urozmaicenia dań oferowanych 

przez Rodzinną Pracownię Kulinarną  

 

# WYPOSAŻENIE I ZMIANY W SZKOLE - prośba o opracowanie RR po szkole 

 

# STOJAKI NA ROWERY I HULAJNOGI 

Brakuje miejsc na pozostawienie przez uczniów rowerów i hulajnóg.  

 

 WNIOSEK o przekazanie z funduszu Rady Rodziców środków na zakup stojaka na 

rowery i hulajnogi. kwota do 2000 złotych. 

  

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 19 

ZA: 18 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 
 
 

# PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA 

Mnóstwo wątpliwości dotyczących sprawiedliwości przyznawanych punktów za poszczególne 

działania (zarówno na plus, jak i minus). Dotyczy m.in. minusowych punktów za spóźnienie. 

Bardziej "opłaca się" nie przyjść na lekcję i usprawiedliwić nieobecność, niż się spóźnić. Czy 

słuszne jest wyznaczanie oceny wyjściowej jako dobry, a nie bardzo dobry.  

Rada Rodziców nie jest za całkowitą likwidacją systemu, ale za analizą i wprowadzeniem korekt. 

 

# TERMIN NASTĘPEGO ZEBRANIA RADY RODZICÓW ustalono na  

wtorek, 28 września o godz. 17.30 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Protokół sporządziły                              Przewodnicząca Rady Rodziców 

     Natalia Nowicka 

  Beata Oryl-Stroińska       Beata Oryl-Stroińska 
 

 


