
Protokół z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 64 w 
Poznaniu z dnia 04.12.2018 r. 
 

1. Odczytano zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego, skierowane na ręce Rady, dotyczące 
Wielkopolskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców, odbywającej się dnia 14 grudnia 2018 
roku w Poznaniu wraz z programem Konferencji.  

2. Podsumowano przebieg grudniowego Słodkiego Wtorku. Ustalono, iż w trakcie planowania 
następnych edycji Słodkich Wtorków uwzględnione zostaną także liczebności klas. Ustalono 
także, iż od stycznia Słodkie Wtorki zaczynać się będą o godzinie 10:00 z uwagi na liczne klasy 
rozpoczynające zajęcia lekcyjne w późniejszych godzinach. 

3. Pani Dyrektor wyraziła swoje podziękowania za pomoc w organizacji koncertu z okazji Dnia 
Niepodległości. Liczba gości, uczestniczących w koncercie, jak również ogromna liczba 
pozytywnych opinii na jego temat świadczą, iż inicjatywa ta była znakomicie zorganizowana i 
przeprowadzona. 

4. Pani Dyrektor przedstawiła projekt wprowadzenia klas dwujęzycznych w szkole. W roku 
szkolnym 2019/2020 utworzona zostanie dwujęzyczna klasa 7-ma, w której zajęcia lekcyjne z 
zakresu matematyki oraz przyrody prowadzone będą w języku angielskim. Wymogiem 
ustawowym dla klas dwujęzycznych jest prowadzenie minimum dwóch przedmiotów w 
języku obcym. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli posiadających stosowne 
wykształcenie przedmiotowe oraz filologiczne. Wraz z pozyskiwaniem odpowiednio 
wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej liczba przedmiotów będzie zwiększana w miarę 
możliwości. Do nowo tworzonej klasy przeprowadzona będzie rekrutacja: najpierw 
wewnętrzna, a następnie zewnętrzna, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Dotychczasowe oddziały 
zostaną poddane reorganizacji. 
Rada pozytywnie wyraziła się o tej inicjatywie, czego wyrazem jest uchwała podjęta przez 
Radę, pozytywnie opiniująca projekt. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

5. Przeprowadzona została ożywiona dyskusja dotycząca konkursu na szkolne blogi. Niektórzy z 
członków Rady wyrazili negatywną opinię na temat projektu, sugerując, iż może on 
negatywnie wpłynąć na dzieci i młodzież biorącą udział w konkursie, zwiększając stopień 
uzależnienia od Internetu oraz wymiar korzystania z urządzeń elektronicznych. W obronie 
projektu wskazano z kolei, iż inicjatywa ta ma na celu nauczenie dzieci, jak w mądry i 
konstruktywny sposób korzystać z nowoczesnych mediów komunikacyjnych. Podkreślono 
także, iż kontrola nad korzystaniem z komputerów i mediów elektronicznych co do zasady 
spoczywa na rodzicach uczniów i to oni winni sprawować nadzór nad ich wykorzystaniem. Z 
uwagi na zastrzeżenia dotyczące potencjalnego niebezpieczeństwa publikacji danych 
osobowych oraz wizerunu bez zgody osób, których dane te dotyczą, stosowne zapisy pojawią 
się w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu zostanie rozesłany do członków Rady celem 
zaopiniowania przed jego publikacją. 
Stosunkiem głosów 15 do 2 Rada opowiedziała się za kontynuowaniem projektu. 

6. Grono Pedagogiczne Szkoły, poprzez osobę Sekretarza Rady, wyraziło swoje zainteresowanie 
możliwością uczestnictwa w spotkaniach Rady. Rada wyraziła się pozytywnie na temat tej 
inicjatywy. 

7. Rada podtrzymała swoją chęć uczestniczenia w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Wskazano, 
iż w miarę możliwości uczestniczyć w nich będą pan Maciej Łuszczyński oraz pani Iwona 
Ossowska.  



8. Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania Rady, pani Dyrektor przedstawiła umowę 
otrzymaną z firmy Aquanet, dotyczącą możliwości zainstalowania na terenie Szkoły zdrojów 
wody pitnej, potocznie nazywanych poidełkami. Wobec szeregu obostrzeń i wymagań, 
wynikających z treści umowy pani Dyrektor zaoferowała się wyjaśnić praktyczne problemy 
związane z w/w urządzeniami kontaktując się bezpośrednio z Dyrektorami Szkół, w których 
urządzenia te są zainstalowane. Listę szkół dostarczyła pani Agata Kaniewska.  

9. Rada ponownie pochyliła się nad tematem zagrożeń związanych z bezpieczeństwem dzieci: 
atakami terrorystycznymi, nagabywaniem przez osoby obce, dystrybucją narkotyków i 
środków odurzających. Rada ustaliła, iż dalej zainteresowana jest przeprowadzeniem 
profesjonalnych szkoleń wśród dzieci na ten temat. Ustalono, iż pani Dyrektor kontaktować 
się będzie w tym temacie z Dzielnicowym. 
Pani Dyrektor omówiła również filmy szkoleniowe, dotyczące poszczególnych rodzajów 
zagrożeń, które znajdują się już w jej posiadaniu. Ustalono, iż w miarę możliwości zostaną 
one zaprezentowane dzieciom, stosownie do ich wieku. Przed rozpoczęciem akcji do 
rodziców uczniów naszej Szkoły zostaną rozesłane powiadomienia, tak, aby mieli oni 
możliwość przedyskutowania tego tematu z dziećmi. 

10. Przedyskutowano również temat zagrożeń ze strony mediów elektronicznych. Jeden z 
członków rady, pan Michał Fogt, przedstawił ofertę firmy Akademia Wardakowie, dotyczącą 
m.in. mediów cyfrowych, autorytetów i szeroko rozumianych problemów wychowawczych. 
Witryna firmy dostępna jest pod adresem www.wardakowie.pl. Ustalono, iż członkowie Rady 
zapoznają się samodzielnie z prezentacją firmy w celu zweryfikowania oferty. 

11. Pani Dyrektor przedstawiła informacje przedstawione w trakcie spotkania w Urzędzie Miasta, 
dotyczącego własności nieużytków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły (a 
dokładniej, pomiędzy terenem Szkoły a sąsiednią parafią). Z uwagi na istotną rozbieżność w 
wycenie pomiędzy właścicielami terenu, a Miastem, sięgającą ponad 5 mln złotych, trudno 
jest liczyć na to, iż wspomniany teren uda się pozyskać. 

12. Pani Dyrektor przedstawiła również aktualny stan inwestycji związanej z termomodernizacją 
budynków Szkoły. W ostatnich dniach listopada rozstrzygnięty miał zostać przetarg na 
wykonawstwo robót, wynik nie został jednak ogłoszone do dnia spotkania Rady. W 
przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu prace modernizacyjne powinny rozpocząć 
się w lutym 2019 roku. 

13. Pani Dyrektor omówiła także wyniki spotkania w Urzędzie Miasta, dotyczącego pozyskania 
środków na budowę sali gimnastycznej. Pani Dyrektor uzyskała zapewnienie, iż w środkach 
miejskich znajdują się fundusze pozwalające na przeprowadzenie plac planistycznych w roku 
2019. 

14. Przedyskutowano temat modernizacji schodów wejściowych, prowadzących do głównego 
wejścia do Szkoły w celu wybudowania podjazdu dla wózków, co postulował jeden z 
rodziców. Pani Dyrektor przypominała, iż temat ten poruszany był kilka lat temu, nie został 
jednak zrealizowany w związku z dużym spadkiem schodów i koniecznością znaczącej ich 
przebudowy. Pani Dyrektor zobowiązała się do ponownego zbadania szans na zrealizowanie 
takiej modernizacji. 

15. Pan Maciej Łuszczyński przedstawił stan realizacji projektu odświeżenia szkolnej strony 
WWW. Nawiązany został kontakt z dotychczasowym administratorem strony, który 
udostępnił wszelkie informacje potrzebne do jej modyfikacji. Pozwala to kontynuować prace 
w miarę możliwości. 

16. Pan Maciej Łuszczyński przedstawił również wnioski wynikające z rozmowy telefonicznej z 
panem Leszkiem Hutkiem, administratorem iDziennika. Pan Hutek szeroko wypowiedział się 
na temat ekosystemu informatycznego, wykorzystywanego w Szkole, którego iDziennik jest 



jedynie jedną z części składowych. Pan Hutek przedstawił również różnorakie problemy, 
występujące w komunikacji z producentem systemu, co zostało potwierdzone przez panią 
Dyrektor. Istniejący w praktyce duopol producentów powoduje, iż nie wszystkie uwagi 
użytkowników realizowane są w praktyce. Ze swej strony Rada wyraziła swoje 
niezadowolenie z tego stanu rzeczy i postanowiła wesprzeć pana Hutka w pracach mających 
na celu poprawę komfortu i jakości użytkowania aplikacji. Ustalono, iż zebrane zostaną 
krytyczne uwagi rodziców, które następnie zostaną opracowane i przekazane do wiadomości 
producenta wraz ze stosownym pismem ze strony Rady. 
Pan Hutek poinformował również, iż w systemie istnieją zarówno konta uczniów, jak i 
rodziców; decyzję o ich wykorzystaniu podejmują wychowawcy klas. Zwrócił także uwagę, iż z 
przyczyn praktycznych korzysta się głównie z jednego rodzaju kont, co ogranicza liczbę 
pomyłek. 

17. Pan Maciej Łuszczyński omówił wyniki spotkania z panią Joanną Zbierską, nauczycielką 
informatyki w Szkole. Pani Zbierska przedstawiła inicjatywę dotyczącą założenia konta Szkoły 
na portalu społecznościowym Facebook (konto funkcjonuje już pod adresem 
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-64-im-Marii-Konopnickiej-w-
Poznaniu-2326273077619421/). Pani Zbierska omówiła także plany dotyczące utworzenia 
centralnego, wewnętrznego portalu e-learningowego dla uczniów szkoły, obejmującego 
zarówno materiały do nauki, utworzone przez nauczycieli, jak również różnego rodzaju quizy i 
testy służące do powtórek materiału. Rada przychylnie wypowiedziała się na temat tej 
inicjatywy. 
Podsumowano krótko strategie komunikacyjne Szkoły. Obejmują one oficjalną witrynę 
WWW, iDziennik do komunikacji bieżącej oraz wspomniane wyżej konto na portalu 
społecznościowym do publikacji bieżących wydarzeń. Najważniejsze treści mogą zostać 
powielane we wszystkich kanałach, dzięki czemu zwiększane będą szanse na dotarcie do jak 
najszerszej rzeszy odbiorców. 

18. Podsumowano zasady korzystania ze szkolnego radiowęzła, co było jednym z tematów 
poruszanych na poprzednim spotkaniu Rady. Jak przedstawiła to pani Dyrektor, z uwagi na 
techniczne uwarunkowania (wiek instalacji, brak głośników na korytarzach i dziedzińcu 
Szkoły) nie ma praktycznych możliwości jego wykorzystania w trakcie przerw 
międzylekcyjnych. Dotychczasowy stopień wykorzystania (przekazywanie komunikatów, 
sporadyczne użycie w ramach różnych inicjatyw Samorządu Uczniowskiego) wydają się 
wystarczające, co zamyka temat. 

19. Przedyskutowano temat organizacji Balu Charytatywnego Rady Rodziców. Dzięki 
pośrednictwu pani Dyrektor uzyskano dofinansowanie w wysokości 20 zł do każdego biletu 
ze strony Samorządu Pomocniczego Rady Osiedla. Miejscem tegorocznego Balu będzie DK 
Jędruś. Ustalono, iż w puli znajdzie się 150 biletów, co odpowiada możliwościom lokalowym 
DK.  

20. Ustalono termin następnego zebrania na dzień 8. stycznia 2019 r., godzinę 18:30. 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców      Sekretarz Rady Rodziców  


