
PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY RODZICÓW 09.11.2021 

Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu 
 

LICZBA OSÓB obecnych na zebraniu: 18 

w tym upoważnionych z rad klasowych do głosowania: 15 (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  

3. Wnioski, sprawy, uchwały 

 

Przebieg spotkania: 

 

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

 

INFORMACJE OGÓLNE, do przekazania/przypomnienia w klasach: 

 

1. Piątek 12 listopada - dzień wolny od zajęć. Świetlica czynna w godzinach 6.30 - 17.00, 

Pracownia Kulinarna pracuje normalnie. 

2. Do 12 grudnia - informacje o zagrożeniach (oceny końcowe), do 3 stycznia - wystawianie ocen 

semestralnych, ferie zimowe 17 stycznia - 28 stycznia. 

3. ZEBRANIA KLASOWE Z RODZICAMI - we wtorek 16 listopada - hybrydowo, wykaz które 

klasy mają stacjonarnie, a które online, jest w Librusie i na FB 

4. Kolejne zebrania klasowe wyznaczone są na 11 stycznia 

5. Cały czas można wykupić ubezpieczenie. Kod dla SP 89 został przedłużony. Możemy z niego 

korzystać przez cały rok. Pamiętajcie o tym przed wyjazdami na ferie. Polisa jest ważna także  

w trakcie wakacji. Na ten kod mamy zniżkę także na ubezpieczenia podróży dla całej rodziny 

(kod 5334). 

6. Szkolny Klub Wolontariatu - działa. Spotkania mają miejsce we wtorki na długiej przerwie  

w sali 111. Jeśli ktoś chciałby dołączyć, to rodzic musi wypełnić kartę zgłoszenia z regulaminem 

(jest na stronie). 

 

 

Ad.2. 

Wystąpienie Pani Dyrektor Beaty Olszewskiej 

 

1. Serdecznie podziękowania dla Rady Rodziców za wszelkie działania, pomoc, przychylność, 

zaangażowanie, za upominki na Dzień Nauczyciela, za akcje WF z Mistrzem, warsztaty Molkky 

oraz Jesień. I pozamiatane.  

 

2. Wciąż nie ma Pana Mariana, a zbliża się zima... Złota rączka pilnie potrzebna, jakbyśmy 

słyszeli, że ktoś szuka takiej pracy, to prośba o sygnał. 

 

3. 28 października, w szkole miała miejsce kontrola z Kuratorium. To efekt skargi, która 

wpłynęła do Kuratorium od jednego z rodziców, która dotyczyła "nieprawidłowości w udzielaniu 

pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniowi w roku szkolnym 2020/2021 oraz w obecnym, 

nie respektowania postanowień Statutu Szkoły oraz współpracy z rodzicami w tym zakresie". 

Kuratorium oceniło kontrolę pozytywnie, bez jakichkolwiek zaleceń dla Dyrekcji. 

 



4. Wydział Oświaty UM Poznania przekazał SP 89 dotację na zakup krzeseł do pracowni 

komputerowej w wysokości 10 260 złotych 

 

5. NISZCZENIE SZAFEK - kolejne szafki zostały zniszczone przez uczniów. Prośba o rozmowę 

z dziećmi, w celu przypomnienia, że dobro szkoły jest naszym wspólnym dobrem. Szafek nie 

należy szarpać, drzwiczki nie służą do trzaskania, ani uwieszania się na nich... 

 

6. Podobna prośba dotyczy toalet, kolejne klapy do wymiany po tym, jak uczniowie stawali na 

nich obuwiem. 

  

7. MASECZKI - nadal są OBOWIĄZKOWE w szkole w przestrzeniach wspólnych. Prośba do 

rodziców, aby nawet jeśli sami nie noszą maseczek i uważają to za zbędne, pamiętali, że  

w szkole, zgodnie z rozporządzeniami jest to obowiązek uczniów!  

 

8. W szkole była kolejna awaria wody w pokoju nauczycielskim, w wyniku której zalany został 

sekretariat i pobliska toaleta (świeżo po remoncie...) 

 

9. Wciąż nie ma nauczycieli od etyki i WDŻ. Poszukiwania, także przez portal oświatowy, nie 

przynoszą rezultatu.  

 

10. Projekty miejskie, w których bierze udział SP 89: "Moje dane, moja sprawa" oraz "Hej. 

Dziewczyny" (program zapobiegania ubóstwu menstruacyjnemu) 

 

11. Akcje charytatywne: 

"Podaj mydło" - podziękowania za bardzo duży odzew, zebrano już ponad 500 mydeł (zostaną 

przekazane do Fundacji Redemptoris Missio), 

Z okazji Dnia Pluszowego Misia - wraz z Fundacją Mam Marzenie, zbieramy NOWE pluszaki, 

gry i puzzle dla dzieci przebywających w szpitalach. Akcja potrwa od 15 do 19 listopada. 

 

12. Przypomnienie, że w ubiegłym roku z akcji Mam Marzenie, w których braliśmy udział 

(koniec roku i dzień nauczyciela) uzbierano odpowiednio 673 zł i 805 zł. Dołożyliśmy się do 

spełnienia marzeń chorych Tymka (lat 6) i Kamila (lat 14). 

 

13. EGAZAMINY ÓSMOKLASISTY 

W tym roku szkolnym mamy aż 57 ósmoklasistów (trzy klasy), z czego 13 z koniecznym tzw. 

dostosowaniem. Oznacza to, że podczas egzaminów próbnych i właściwych 44 uczniów będzie 

pisało egzamin na sali gimnastycznej, 8 - w osobnej grupie, a 5 - każdy w osobnej sali (wynika to 

z orzeczeń, które poszczególni uczniowie posiadają). To generuje spore wyzwanie, ponieważ  

w każdej (!) sali z takim uczniem musi być trzyosobowa komisja (dwóch nauczycieli ze szkoły  

i jeden z innej placówki). 

 

PROBLEM jest z brakiem sprzętu. W każdej takiej sali musi być sprzęt grający (zgodnie  

z wymogami dwie sztuki, na wypadek awarii pierwszej), nośnikiem były do tej pory płyty CD. 

PROŚBA - może macie zbędny, ale sprawny, przenośny sprzęt grający.  

 

Druga sprawa to nagłośnienie w sali gimnastycznej, które nie jest dobre. Zakup nowego 

przekracza możliwości finansowe, ale jeszcze będziemy to sprawdzać. Poszukujemy firmy, która 

wypożycza taki sprzęt (i obsługuje). Może jest ktoś wśród rodziców, komu ten temat jest bliski. 

Prosimy o kontakt. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Ad.3. 
Wnioski, sprawy, uchwały 

 

1. Do wiadomości Rady Rodziców wpłynęły informacje od rodziców z klasy 7d, dotyczące 

zgłoszeń do dyrekcji na temat zachowania jednego z uczniów. Dyrekcja poinformowała o 

toczących się spotkaniach z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Także z klasy 7a wpłynęło 

pismo dotyczące problemów w klasie. Rodzice otrzymali oficjalną, pisemną odpowiedź od 

Dyrekcji.  

 

2. Rada Rodziców otrzymała informację od wychowawcy klasy 7b, że do tej pory nie wybrano w 

niej trójki klasowej, kolejne próby wychowawcy nie przyniosły skutku. Ponieważ nie ma zapisu 

w regulaminie, że wybór trójki klasowej jest obowiązkowy, sytuacja pozostanie tak, jak jest.  

Ja, jako przewodnicząca RR, mam stały kontakt z jedną z mam z tej klasy, otrzymuje ona 

informacje od nas, interesuje się tym, co w szkole się dzieje, odpowiada na maile. Z racji 

licznych obowiązków nie może brać udziału w zebraniach RR. 

 

3. Zapytano Dyrekcję o konkursy wojewódzkie, liczbę uczniów biorących udział i brak uczniów, 

którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu. Dyrekcja zapewniła, że nauczyciele zachęcają do 

udziału w konkursach, liczba uczestników jest zadowalająca. 

 

4. Szkolny logopeda jest na kwarantannie, w przededniu, nie miał kontaktu z uczniami 

 

5. Na konto RR wpłynęła 464 zł z kawiarenki podczas akcji "Jesień. I pozamiatane" 

 

6. Na konto RR wpłynęła 1450 zł za prowizję od ubezpieczeń 

 

7. Oferta zdjęć klasowych - nadal trwa zbieranie ofert. Wybór na zebraniu w lutym. Jeśli możecie 

kogoś polecić, to prosimy o sygnał.  

 

TERMINY ZEBRAŃ RADY RODZICÓW, zawsze o 17.30: 

 

22 lutego, 5 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca (oczywiście, jeśli będzie potrzeba, to może pojawić się 

jakiś dodatkowy termin). 

 

 
 

 

# TERMIN NASTĘPEGO ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

ustalono na 

wtorek, 22 lutego 2022 roku, na godz. 17.30 

 

 
 
 

  Protokół sporządziła                              Przewodnicząca Rady Rodziców 

      

  Beata Oryl-Stroińska       Beata Oryl-Stroińska 
 

 


