
PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY RODZICÓW 28.09.2021 

Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu 
 

LICZBA OSÓB obecnych na zebraniu: 19 

w tym upoważnionych z rad klasowych do głosowania: 14 (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 Pani Dyrektor Beaty Olszewskiej i wicedyrektor, Pani Anny Szymczak 

3. Wystąpienie Kierownika Świetlicy, Pani Agnieszki Lesickiej 

4. Wystąpienia Pani Pedagog Anieli Sobczak i Pani Psycholog Agnieszki Zawitowskiej - 

omówienie zmian w Szkolnym Programie Profilaktyczno-Wychowawczym  

5. Wnioski, sprawy, uchwały 

6. Spacer po szkole. Oprowadzenie Rady Rodziców po salach lekcyjnych i pomieszczeniach 

szkolnych 

 

Przebieg spotkania: 

 

Ad.1. 
Powitanie zebranych rodziców i gości. Osobą protokołującą została Beata Oryl-Stroińska. 

 

Ad.2. 

Wystąpienie Pani Dyrektor Beaty Olszewskiej i wicedyrektor, Pani Anny Szymczak 

 

- podsumowanie nauki zdalnej w czasie pandemii 

- nowy rok szkolny: w szkole jest 441 uczniów oraz 47 nauczycieli 

- wolne wakaty: etyka, WDŻ, WOS 

- wolny wakat - rzemieślnik, ogrodnik spowodowany zwolnieniem lekarskim Pana Mariana - 

przy okazji podziękowania dla pracowników szkoły za trud i zaangażowanie w pracę 

- informacje o zrealizowanych inwestycjach 

 1 piętro - szafki 

 nowe ławki i krzesła (w dwóch salach) 

 remont sal 204, 206 

 remont gabinetu pielęgniarki  

 remont pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i gabinetu dyrektora 

 

- podziękowanie dla rodziców za pomoc w wielu akcjach, m.in. za wnoszenie kartonów 

 z podręcznikami 

- podziękowania dla Rady Rodziców za zakup stojaków na rowery i hulajnogi 

- informacja o wizycie w SP 89 przedstawicieli Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, 

 z dyrektorem Foligowskim na czele 

- termomodernizacja - SP 89 jest na jednym z pierwszych miejsc placówek, w których ma zostać 

przeprowadzony proces docieplenia i tynkowania. Możliwy termin początku prac - rok 2022 

- Aquanet wymienił w szkole kilkudziesięcioletni łącznik wody 

- częste dewastacje toalet, sprawcami uczniowie. Podjęto odpowiednie kroki 

-  przypomnienie o obowiązku noszenia maseczek. Osobami odpowiedzialnymi za wyposażenie 

dzieci w maseczki są rodzice 

 

 

 

 



Ad.3. 

Wystąpienie Kierownika Świetlicy, Pani Agnieszki Lesickiej 

 

- w świetlicy szkolnej pracuje obecnie 6 nauczycieli, w tym dwie nowe wychowawczynie 

- ze świetlicy korzystają głównie dzieci z klas 1-3, są także dzieci z klas czwartych i kilkoro 

starszych 

- szczególną opieką otaczane są dzieci z klas 1-3, zwłaszcza z klas pierwszych 

- plan pracy świetlicy jest dostępny u Dyrekcji 

- zapotrzebowanie na: papier biały i kolorowy (kartki A4), artykuły plastyczne, sprzęt 

rekreacyjno-sportowo-edukacyjny 

- od soboty 2 października wracają wyjścia Sobótka 

- od 1 do 22 października - głosowanie w Poznańskim Budżecie Obywatelskim!!!   Szkoła 

zgłasza Kącik Terapeutyczny. Jest zgoda Rady Rodziców na głosowanie z dziećmi podczas lekcji 

informatyki, konieczny będzie numer Pesel  

 

Ad.4. 

Wystąpienia Pani Pedagog Anieli Sobczak i Pani Psycholog Agnieszki Zawitowskiej - 

omówienie zmian w Szkolnym Programie Profilaktyczno-Wychowawczym 

 

- ankiety po powrocie do szkoły dla klas 4-8 - wypełniło tylko 39 uczniów 

(dużo obserwacji, m.in. 71% uczniów z radością wróciło do szkoły, wiele z nich czuje lęk po 

powrocie; 85% uczniów - trudno wrócić do nauki stacjonarnej) 

wyniki - dokument stanowi załącznik do protokołu zebrania 

 

- ankiety czynników ryzyka i chroniących - wzięło udział 129 uczniów 

(dużo obserwacji, m.in.: dzieci mają styczność z alkoholem, z narkotykami, ale same nie 

spożywają = wiele działań w SPW-P mających na celu zwrócenie uwagi na to, jak odmawiać 

 i jak reagować; agresja w szkole; sporo uczniów deklaruje, że używa w szkole telefonów) 

wyniki - dokument stanowi załącznik do protokołu zebrania 

 

- przedstawienie założeń i zmian w Szkolnym Programie Profilaktyczno-Wychowawczego 

 

# WNIOSEK o zaopiniowanie Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego na rok 

szkolny 2021/2022 
 

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 14 

ZA: 14 

PRZECIW: 0 

WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 
 

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała Szkolny Program Profilaktyczno-

Wychowawczy na rok szkolny 2021/2022  

 

Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy stanowi załącznik do protokołu zebrania 

 

Ad.5. 
Wnioski, sprawy, uchwały 

 

 bardzo dużo lekcji w klasach siódmych i ósmych, po 38 godzin tygodniowo + jeszcze 

zajęcia dodatkowe - czy można odciążyć dzieci?  ODP: Liczba godzin lekcyjnych wynika 

z podstawy programowej i nie ma możliwości zmniejszenie liczby lekcji 

 ósmoklasiści obawiają się egzaminów - prośba o zwrócenie uwagi na ten problem, 

o rozmowy z nimi 



 zajęcia łyżwy/basen/rolki - czy jest możliwość wznowienia zajęć i uczestnictwa uczniów 

SP 89? ODP: nie ma możliwości, ponieważ odgórnie wyznaczone godziny przez 

organizatorów tych zajęć kolidują z godzinami lekcji 

 obiady - zgłoszenie, że są czasami zimne 

 pytanie o określenie procentów dla poszczególnych ocen z przedmiotów, czy jest 

możliwość zmiany tak, aby dzieci miały równe szanse na dostanie sie do dobrych liceów 

 w przypadku używania telefonu na terenie szkoły, aparat jest konfiskowany, a odebrać go 

mogą rodzice 

 prośba, aby zgłaszać do psychologa i pedagoga szkolnego wszystkie niepokojące sygnały 

dotyczące zachowań dzieci 

 pytanie rodzica: czy jest możliwość spotkań o rozmów z dziećmi na temat agresji, także 

na temat agresji ukrytej, prośby, by zwracać szczególną uwagę na uczniów 

wyobcowanych 

 PAŹDZIERNIK - plany: 

            - trwa kasztanobranie  

            - Tydzień Tabliczki Mnożenia  

 - liczne konkursy - informacje na stronie szkoły oraz w ogłoszeniach na Librusie 

   - Poznański Budżet Obywatelski ! 

 - 14 października - Dzień Edukacji Narodowej - prośba o wsparcie akcji Zamień Kwiaty 

na marzenia  

 

 

# TERMIN NASTĘPEGO ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

ustalono na 

wtorek, 9 listopada, na godz. 17.30 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Protokół sporządziły                              Przewodnicząca Rady Rodziców 

      

  Beata Oryl-Stroińska       Beata Oryl-Stroińska 
 

 


