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Poznaniu z dnia 06.11.2018 r. 
 

1. W spotkaniu nie mogła uczestniczyć Dyrektor Szkoły, w związku z czym część poruszanych 
kwestii nie została wyczerpująco omówiona.  

2. Dokonano podsumowania głosowania w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Odnotowano, iż z dużym prawdopodobieństwem w kolejnych edycjach PBO projekty na rzecz 
inicjatyw stricte szkolnych nie będą dopuszczane do udziału, w związku z czym należy szukać 
innych możliwości sfinansowania budowy nowej sali gimnastycznej. 

3. Podsumowano również wyniki dwóch dotychczasowych edycji akcji Słodki Wtorek. Wyniki 
finansowe są bardzo pozytywne, zwrócono jednak uwagę na problemy z niską frekwencją i 
późnymi zgłoszeniami się uczestników akcji. Zaapelowano, aby klasy biorące udział w 
przygotowaniu wypieków sumiennie wywiązywały się ze swoich obowiązków. 

4. Przedyskutowane zostały kwestie związane z organizacją Balu Charytatywnego: możliwe 
lokalizacje, menu, nagłośnienie, dodatkowe opłaty, a także propozycje związane z 
uatrakcyjnieniem prowadzenia loterii fantowej w trakcie balu. Ustalono termin balu na dzień 
23.02.2019 r. oraz kwotę biletu na 140 zł/osobę. 

5. Rada Rodziców zobowiązała się do podjęcia działań, mających na celu uatrakcyjnienie treści 
prezentowanych na oficjalnej stronie internetowej Szkoły, w szczególności na publikowaniu 
tam aktualnych informacji. Członkowie Rady podzielają stanowisko, iż strona Szkoły może i 
powinna pełnić rolę informacyjną oraz integracyjną dla wszystkich członków Społeczności 
Szkolnej. Przypomniano także, iż nie zostały do tej pory rozwiązane problemy z 
funkcjonowaniem e-dziennika, zgłoszone w trakcie poprzedniego spotkania rady. W celu 
rozwiązania w/w kwestii wyznaczony został zespół, którego zadaniem będzie omówienie 
problemów z Dyrekcją Szkoły i/lub innymi osobami, odpowiedzialnymi za funkcjonowanie 
strony i e-dziennika, oraz wypracowanie skutecznych rozwiązań. 

6. Przedyskutowano formę prowadzenia zbiórki finansowej na Radę Rodziców. Przypomniano, 
iż zadaniem Rady jest wspieranie, a nie wyręczanie Szkoły w wydatkach na cele edukacyjne, 
w związku z czym finanse Rady winny być ukierunkowane na cele wybiegające poza 
statutowe zadania Szkoły. Ustalono, iż Członkowie Rady przygotują listę takich celów, co 
pozwoli na przeprowadzenie dyskusji o budżecie Rady, a także wprowadzenie formy zbiórki 
celowej, co powinno zwiększyć jej skuteczność. 

7. Przedstawiono wstępną propozycję konkursu związanego z prowadzeniem blogów 
tematycznych (naukowych lub społecznych) przez Uczniów Szkoły. Celem konkursu, poza 
ukierunkowaną aktywizacją Uczniów szkoły, byłyby również nauka praktycznego 
posługiwania się mediami elektronicznymi a także wprowadzenie elementów pracy 
zespołowej. Pomysł zyskał uznanie Rady i został przekazany do dalszego dopracowania celem 
przedstawienia go Dyrekcji Szkoły. 

8. Przypomniano, iż w latach ubiegłych dyskutowany był pomysł związany z zainstalowaniem na 
terenie Szkoły ujęć wody pitnej, tak zwanych poidełek. Rada ponownie wyraziła 
zainteresowanie tym tematem uznając go za wysoce istotny z uwagi na fakt, iż większość 
dzieci codziennie przynosi do z sobą wodę, co wpływa na wagę i tak już mocno 
przeładowanych tornistrów szkolnych. Zadanie zbadania możliwości instalacji i sfinansowania 
takiej instalacji przekazane zostało do wydzielonego zespołu. 

9. Rada wyraziła niepokój w związku z brakiem szkoleń antyterrorystycznych na terenie Szkoły. 
Zdaniem Rady, wydarzenie takie, choć mało prawdopodobne, jest jednak możliwe, w związku 



z tym zdaniem Rady istotne jest zbadanie możliwości przeprowadzenia takiego szkolenia, 
zarówno w zakresie samego ataku, jak i postępowania z podejrzanymi pakunkami, które 
mogłyby zostać podrzucone na teren Szkoły. Szkoleniem takim powinni zostać objęci 
zarówno Uczniowie, jak i Nauczyciele oraz Personel Szkoły. Rada wyraziła również swoje 
zainteresowanie skutecznością przeprowadzanych ćwiczeń przeciwpożarowych. Tematy te 
zostaną przedyskutowane na spotkaniu Członków Rady z Dyrekcją Szkoły. 

10. Rada wyraziła swoje głębokie zaniepokojenie związane z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych przez Uczniów Szkoły do propagowania treści dotyczących nakłaniania do 
samookaleczeń i samobójstw. Działania podjęte przez Grono Pedagogiczne Szkoły w roku 
ubiegłym oceniono jako cenne, lecz niewystarczające. Zdaniem Rady konieczne jest 
zintensyfikowanie działań profilaktycznych, zarówno wobec Uczniów, jak i Rodziców. Temat 
ten zostanie przedyskutowany na spotkaniu Członków Rady z Dyrekcją Szkoły. 

11. Rada wyraziła swoje zainteresowanie możliwością wykorzystania radiowęzła szkolnego celem 
ożywienia i animowania życia Społeczności Szkolnej. Stan techniczny radiowęzła, jego zasięg i 
możliwości użytkowania zostaną przedyskutowane w trakcie spotkania Członków Rady z 
Dyrekcją Szkoły.  

12. Ustalono termin następnego zebrania na 4 grudnia 2018 r., godzina 18:30. 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców      Sekretarz Rady Rodziców  


