
PROTOKÓŁ ZEBRANIA RADY RODZICÓW 08.01.2019 

Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu 

 

LICZBA OSÓB: 16 (wystarczająca do uchwalania uchwał RR) 

 

Porządek spotkania: 
 

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

2. Wystąpienie przewodniczącej RR, Głosowania/uchwały 

3. Raport skarbnika RR 

4. Wizyta dyrektor SP nr 89 p. Beaty Olszewskiej oraz zastępcy dyrektora Anny Szymczak 

5. Wolne wnioski 

6.  

7. C.d. zebrania dla rodziców klas 4-8 (klasy 1-3 mają spotkania klasowe) 
 

Przebieg spotkania: 
 

Ad.1. 

Powitanie zebranych rodziców i przedstawienie porządku spotkania. Osobą protokołującą została 

prowadząca zebranie Beata Oryl-Stroińska. 
 

Ad.2. 

a. Pytanie o preferowane godziny zebrań RR. Ustalono: w dni zebrań klasowych, godz. 16.00, 

 w pozostałe, godz. 17.30. 

b. Podsumowanie ostatnich wydarzeń w SP nr 89 

 

- Kiermasz Świąteczny, Kolędowanie, Jasełka – sukces, rozliczenie w dalszej części zebrania 

- Nauczyciel na Medal – p. Danusia Rajman odebrała nagrodę – prośba by czy szkołę, czy 

nauczycieli, czy projekty klasowe zgłaszać, ale żeby informować o tym dyrekcję szkoły. 

Podobnie z wizytami w imieniu Rady Rodziców – prośba by były konsultowane. Zdarza się, że 

są prośby, wnioski w imieniu RR, po czym okazuje się, że prezydium Rady lub inni rodzice w 

klasie nic o tym nie wiedzą… 

- remont dziedzińca – będzie dziś raport pani dyrektor 

-  Dzieciaki do rakiet – WYGRANA! -  czekamy na sprzęt. Dwóch nauczycieli WF-u otrzymało 

już terminy udziału w szkoleniu w Warszawie. Nie ma pokrycia dojazdu i noclegu w Warszawie 

Koszty pokrywa szkoła z tzw. Funduszu szkoleń (deklaracja pani dyrektor). 

- II Wielkopolska Konferencja Rad Rodziców – udział przewodniczącej – krótka informacja o 

przebiegu konferencji 

Propozycja by poprosić dyrekcję, aby udostępniano do wglądu RR raporty pedagoga 

 i psychologa szkolnego (zgoda dyrekcji)  

- W listopadzie 2018 uczniowie klas 1-3 (nie wszyscy) uczestniczyli w zajęciach prowadzonych 

przez strażników Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej, konkurs „dzieciaki mówią NIE w 

kontaktach z obcymi”  

 

c. Podsumowanie konkursów w SP nr 89 

- Szkolny Konkurs Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

- Szkolny etap konkursu matematycznego dla uczniów klas ósmych 

- Szkolny etap konkursu matematycznego dla czwartoklasistów 

- konkurs plastyczny ,,BOMBKA CHIONKOWA’’ 

- konkurs literacki pt. „Wiersz dla Niepodległej” 

- Szkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii 

- Konkurs Wzgórze w barwach hipsometrycznych 

- Uczniowie biorą udział w projekcie Uniwersytetu Ekonomicznego „Ekonomiczny klucz do 

przyszłości” (klasy 6-8) 

- Informacja p. Moniki Bryłkowskiej (klasa 1c) o przebiegu projektu. Bierze w nim udział 16 

poznańskich szkół, w planach są wykłady, warsztaty, konkurs z nagrodami 

 

http://www.sp89poznan.edu.pl/szkolny-konkurs-wiedzy-o-zjednoczonym-krolestwie-wielkiej-brytanii-i-irlandii-polnocnej/
http://www.sp89poznan.edu.pl/szkolny-etap-konkursu-matematycznego-dla-uczniow-klas-osmych/
http://www.sp89poznan.edu.pl/19646-2/
http://www.sp89poznan.edu.pl/wyniki-szkolnego-konkursu-plastycznego-bombka-chionkowa/
http://www.sp89poznan.edu.pl/wyniki-konkursu-literackiego-pt-wiersz-dla-niepodleglej/
http://www.sp89poznan.edu.pl/wyniki-szkolnego-konkursu-wiedzy-o-wielkiej-brytanii-2/
http://www.sp89poznan.edu.pl/ekonomiczny-klucz-do-przyszlosci/
http://www.sp89poznan.edu.pl/ekonomiczny-klucz-do-przyszlosci/


d. Zaplanowane konkursy w lutym 

 

- Zapraszamy uczniów klas 4–8 do udziału w Konkursie Logicznego Myślenia. Konkurs odbędzie 

się 1 marca. Na zgłoszenia czekamy do 10 stycznia. Koszt udziału w konkursie to 8 zł. 

Organizatorki: Anna Izydorczyk, Hanna Jasiczak, Anna Szymczak, Katarzyna Węcławiak 

- Zapraszamy uczniów klas 3–8 do udziału w Kangurze matematycznym. Konkurs odbędzie się 21 

marca. Na zgłoszenia czekamy do 10 stycznia. Koszt udziału w konkursie to 9 zł. 

Uczniowie klas trzecich chęć udziału w konkursie zgłaszają wychowawcy. 

Organizatorki: Anna Izydorczyk, Hanna Jasiczak, Anna Szymczak, Katarzyna Węcławiak 

- 10 stycznia, godz. 17.00 Kolędowanie z Seniorami – Bogumiła Kordus, Agata Majchrowska 

(flażolety), prośba o poczęstunek 

- Enea Akademia Talentów – głosujmy! Mamy 8.miejce, a tylko trzy pierwsze dostaną grant. Po 

wysłaniu głosu, trzeba potwierdzić w mailu. Uwaga: wpada w spam.  

- 15 stycznia – wyniki grantu Projekt z klasą – Schody pełne wiedzy, Palcem po mapie, czyli 

podróże klasy 4d 

 

e. Rozliczenie Kiermaszu Świątecznego 

 

Do tej pory rozliczyło się 12 z 14 klas. Każda z nich przekazała na szkołę 10% zysku z Kiermaszu. 

Wliczając w to środki przekazane przez panią dyrektor (z utargi akcji organizowanych przez 

świetlicę i bibliotekę) to kwota ponad 880 złotych. Zebrano więc ponad 8800 złotych.   

 

GŁOSOWANIE /UCHWAŁA: 10% zysku z Kiermaszu przekazujemy na zakup ławeczek 

zewnętrznych. 

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 16 

ZA: 16 

PRZECIW: 0 

 

f. Rozpatrzenie wniosku p. Anny Skorupskiej a akceptację oferty Filharmonii Pomysłów na organizację 

Baliku Karnawałowego dla klas 1-3 

Koszt to 950 zł + 8% podatku VAT (dla 152 uczniów) = 6,25 od dziecka 

Planowany termin: 15 lutego, w dwóch turach 14.30 – 16.30 oraz 17.00 – 19.00 

Koszty pokryte zostaną z funduszy klasowych. 

 

GŁOSOWANIE /UCHWAŁA: akceptacja oferty Filharmonii Pomysłów na organizację Baliku 

Karnawałowego dla klas 1-3 

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 16 

ZA: 16 

PRZECIW: 0 

 

g. Plany wydarzeń w SP nr 89 w styczniu/lutym 

 

- Dyskoteka karnawałowa dla klas 4-8 – 30 i 31 stycznia 

- Dzień Młodego Europejczyka (p. Krzysztof Derejski) 

- Gazetka okolicznościowa: „Jednodniówka powstańcza” (p. Czarnocka) 

- Escape room – drogi do niepodległości 

- Zbiórka odzieży używanej (p. Opielska) 

- Dzień Języka Polskiego 

- 22 lutego – Święto Szkoły – prośba do dyrekcji o przedstawienie planów na ten dzień 

 

h. Zasady wnioskowania o ewentualne odszkodowania z AVIVY 

Co robić, gdzie zgłaszać, jakie dokumenty?  

Sugestia by numer polisy, niezbędny do wniosku o odszkodowanie był przekazany wszystkim 

rodzicom. 

Numer to: 100050066121 

 

i. Rozpatrzenie wniosku rodziców klasy 4a o zakup rzutnika  



 

To jedyna klasa, która go nie posiada.  

Odbyło się głosowanie ze zgodą na przekazanie pieniędzy na ten cel z RR, ale unieważniamy je, 

ponieważ pani dyrektor poinformowała, że rzutnik został już zakupiony z funduszy szkolnych. 

 

j. Opiniowanie godzin lekcyjnych w SP nr 89 w Poznaniu 

8.00– 8.45 – przerwa 10 minut   

8.55 – 9.40 – przerwa 10 minut 

9.50 – 10.35 – przerwa 15 minut 

10.50 – 11.35 – przerwa 10 minut 

11.45 – 12.30 – przerwa 20 minut  

15.50 – 13.35 – przerwa 20 minut 

13.55 – 14.40 – przerwa 5 minut 

14.45 – 15.30 – przerwa 5 minut 

15.35 – 16.20 – przerwa 5 minut 

16.25 – 17.10 – przerwa 5 minut 

17.15 – 18.00 

 

GŁOSOWANIE /UCHWAŁA: akceptacja funkcjonującego do tej pory systemu godzin lekcyjnych 

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 16 

ZA: 16 

PRZECIW: 0 

 

 

k. Opiniowanie usunięcia, likwidacji automatu z żywnością znajdującego się na terenie SP nr 89 

 

GŁOSOWANIE /UCHWAŁA: usunięcia, likwidacji automatu z żywnością znajdującego się na 

terenie SP nr 89 

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 16 

ZA: 0 

PRZECIW: 16 

 

l. Data następnego zebrania RR:  

27 lutego, godz. 17.30 

 

m. Data dodatkowego spotkania RR poświęconego analizie i propozycjom zmian w Statucie Szkoły  

Czwartek, 7 lutego, godz. 17.30 

 

 

Ad.3. Raport Skarbnika RR na temat aktualnych funduszy RR 

 

- Prowizja za zdjęcia: 2852,10 zł 

 

GŁOSOWANIE /UCHWAŁA: przekazanie dodatkowych pieniędzy (50% kwoty z prowizji za 

zdjęcia, czyli 1426,05 zł na zakup ławeczek zewnętrznych 

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 16 

ZA: 16 

PRZECIW: 0 

 

- Prowizja za AVIVę (darowizna) 1780 zł – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pieniądze te 

przeznaczamy na głośniki do klas 

- Dotychczasowe wpłaty funduszu na RR z klas – 1650 złotych – APEL o wpłaty! 

 

Ad.4. Wizyta dyrektor SP nr 89 p. Beaty Olszewskiej oraz zastępcy dyrektora Anny Szymczak 

 

- Przedstawienie budżetu na rok szkolny 2018/2019  



plan WRD to 109.200 złotych, w tym m.in.: wydatki rzeczowe: 21,053 zł na materiały 

wyposażenia, 3,490 zł na książki, 38,200 zł na remont boiska, 20,000 zł na inwestycje budżetowe 

oraz 13, 973 zł na zakup wyposażenia, 961 złotych na zakup książek i materiałów edukacyjnych  

 

GŁOSOWANIE /UCHWAŁA: akceptacja przedstawionego przez dyrekcję budżetu na rok szkolny 

2018/2019  

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 16 

ZA: 16 

PRZECIW: 0 

 

- Informacja dyrekcji o zakupach dokonanych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019: 

Zakupiono: ławki na korytarze, lampy, sprzęt sportowy (piłki do koszykówki, siatkówki, piłki 

ręcznej i nożnej), 2 rzutniki 

- Informacja dyrekcji o darowiznach otrzymanych w pierwszym semestrze roku szkolnego 

2018/2019, głównie od przedstawicieli RR: 15 foteli obrotowych do klas lekcyjnych, 3 

komputery, 5 monitorów i klawiatur, sprzęt do sali chemicznej 

- W I semestrze ze zbioru makulatury uzyskano 1363,40 zł. Pieniądze te trafią do samorządu 

Uczniowskiego 

- W I semestrze za usunięte z okien kraty uzyskano 399 zł. W II semestrze zostaną usunięte 

pozostałe kraty 

- Propozycja dyrekcji dotycząca Dnia Szkoły (22 lutego 2019). Punktem kulminacyjnym ma być 

oficjalne otwarcie boiska/dziedzińca szkolnego. Uroczystość z gośćmi, ale zorganizowana przede 

wszystkim z myślą o uczniach  

- Propozycja testowej pracy w szkole bez dzwonków, przez kilka dni w miesiącu 

 

GŁOSOWANIE /UCHWAŁA: za wprowadzeniem testowej pracy w szkole bez dzwonków, 

przez kilka dni w miesiącu  

UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA: 16 

ZA: 16 

PRZECIW: 0 

 

- Przekazanie dyrekcji opinii/głosowania RR dotyczących przerw lekcyjnych oraz automatu z 

żywnością 

- Przekazanie informacji o decyzjach RR w sprawie przekazania dodatkowych pieniędzy na zakup 

ławeczek zewnętrznych oraz prośby o sprawdzenie stanu technicznego nagłośnienia w Sali 

gimnastycznej 

 

Ad.5. C.d. spotkania (rodzice klas 4-8) - wolne wnioski 

 

- WNIOSEK 1: prośba o interwencję w celu poprawy czystości w szkolnych toaletach. Rodzice 

informują, że dzieci wstrzymują swoje potrzeby, bo nie chcą i boją się korzystać z toalet w 

szkole. Problemem jest korzystanie z toalet na niższych piętrach przez starszych uczniów oraz 

brud i firanki w toalecie przy dolnej świetlicy. Dzieci chodzą do toalety parami, żeby jedno 

drugiemu trzymało zasłonkę…  

- WNIOSEK 2: pytanie czy jest możliwość korzystania przez uczniów w godzinach 

popołudniowych ze stołu do tenisa stołowego. Są dzieci, które na takie zajęcia dojeżdżają do 

Przeźmierowa i Baranowa. Może jest szansa by mogły potrenować w szkole. 

- WNIOSEK 3: pytanie dotyczące klasowych Wigilii. Czy można poczynić pewne starania by nie 

były robione w klasach na szybko? Jedna godzina lekcyjna to zdecydowanie za mało czasu na 

przygotowanie, przeprowadzenie i posprzątanie po klasowych spotkaniach świątecznych 

- WNIOSEK 4: (wyniknął po zebraniach klasowych): prośba o jasny komunikat w sprawie Librusa. 

Rodzice są zaniepokojeni informacją, którą otrzymali na zebraniach klasowych, według której nie 

należy się kontaktować z nauczycielami za pomocą Librusa. Jedynym dozwolonym tematem maja 

być nieobecności uczniów. Czy to prawda, że nauczyciele nie będą odpowiadali na wiadomości 

rodziców? Jeśli tak to dlaczego? Czy rolą Librusa nie jest właśnie ułatwienie kontaktu rodzica z 

nauczycielem? 


