
Protokół z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 64 w 
Poznaniu z dnia 05.02.2019 r. 
 

1. Pod nieobecność przewodniczącej Rady spotkanie poprowadził zastępca, pan Piotr 
Truszkowski. 

2. Dyrekcję Szkoły reprezentowała pani Wicedyrektor Teresa Różycka. 
3. Podsumowano stan przygotowań do nadchodzącego Balu Charytatywnego. Zgodnie z 

przedstawionymi informacjami, na dzień zebrania zarezerwowanych było 70 biletów, z czego 
wykupionych 50. Maksymalna liczba uczestników balu to 90 osób, ale w razie konieczności 
może zostać zwiększona. Zbiórka fantów na bal przebiega stosunkowo wolno, wzorem lat 
poprzednich oczekuje się jej intensyfikacji w ostatnim tygodniu poprzedzającym bal, niemniej 
Rada ustaliła, iż raz jeszcze zwróci się z prośbą do rodziców o wsparcie w tym zakresie. 
Ustalono, iż pakowanie fantów odbędzie się dnia 21 lutego o godzinie 17.00. Transport 
fantów planowany jest na dzień 22 lutego, godzina zostanie podana w późniejszym terminie. 
Skarbnik Rady, pani Agata Łuczak, przedstawiła przybliżoną kalkulację kosztów i 
spodziewanych zysków z balu. 
Rada przekazała na ręce Dyrekcji Szkoły uprzejmą prośbę o udział w balu, w szczególności w 
powitaniu gości. 

4. Podsumowano dzisiejszą edycję Słodkiego Wtorku. Za wsparcie wszystkim Rodzicom Rada 
składa głębokie wyrazy podziękowania. 

5. Rada pokrótce przedyskutowała ostatnie zmiany w iDzienniku. Zaznaczono, iż rodzice z klas 1 
– 3 nie otrzymali nowych danych dostępowych dla profili rodziców. Pani Wicedyrektor 
obiecała ustalić, co kryje się za tą decyzją. 

6. Pani Wicedyrektor przedstawione został dotychczasowy przebieg ustaleń dotyczących 
instalacji ujęć wody pitnej w Szkole. Rada zwróciła uwagę na brak istotnych postępów w tym 
temacie. W szczególności wyróżniony został problem uzyskania wiarygodnych informacji na 
temat kosztów i ewentualnych praktycznych problemów związanych z użytkowaniem tego 
typu urządzeń w Szkole. Pani Wicedyrektor zobowiązała się do uzyskania stosownych 
informacji ze Szkół korzystających z tego typu rozwiązań, co powinno ostatecznie 
rozstrzygnąć, jakie są realne możliwości instalacji takich ujęć. 

7. Pani Wicedyrektor poinformowała o pracach związanych z modernizacją monitoringu. 
Monitoring ten obejmować będzie teraz także szatnie, część placu zabaw (pozostała część 
placu jest dobrze widoczna), boisko szkolne oraz korytarze w nowym skrzydle. 

8. Pani Wicedyrektor poinformowała, iż wniosek Szkoły o utworzenie klasy dwujęzycznej został 
rozpatrzony negatywnie, w związku z czym w przyszłym roku szkolnym klasa taka nie zostanie 
utworzona. 

9. Pani Wicedyrektor poinformowała, iż Szkoła rozpoczyna program profilaktyki 
antynarkotykowej, realizowany we współpracy z Policją. 

10. Na pytanie jednego z rodziców dotyczącego udziału nauczycieli w ewentualnych protestach, 
pani Wicedyrektor poinformowała, iż Szkoła przystąpi do sporu zbiorowego, jeśli do niego 
dojdzie. Szczegółowe informacje na dzień obecny nie są znane. 

11. Pani Wicedyrektor poinformowała, iż Szkoła zadeklarowała udział w projekcie “Zaprogramuj 
przyszłość”. Jest to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania i 
Fundację Orange. Program stawia duże wymagania nauczycielom, ale jednocześnie oferuje 
duże korzyści dla Szkoły. 



12. Pani Wicedyrektor poinformowała także, iż Szkoła otrzymała sześć zestawów gry edukacyjnej 
z elementami programowania Scottie Go! (https://scottiego.com/pl/). 

13. Przeprowadzono ożywioną dyskusję na temat Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, a w 
szczególności liczby punktów wymaganych do osiągnięcia oceny dobrej, bardzo dobrej i 
wzorowej z zachowania.  
Zwrócono również uwagę na problemy związane z prawidłowym przypisywaniem punktów 
dzieciom biorącym udział w konkursach, w szczególności na sytuacje w których dzieci 
odsyłane są pomiędzy wychowawcą a nauczycielem prowadzącym konkurs. Pani 
Wicedyrektor podjęła się przekazania tej uwagi Gronu Pedagogicznemu. 
Choć dyskusja nie zakończyła się jednoznacznymi wnioskami, uwidoczniła, iż jest to temat, 
któremu Rada winna przyglądać się ze szczególną uwagą. 

14. Przedstawiono Pani Wicedyrektor obawy rodziców związane z przemocą w Internecie i 
niektórymi zachowaniami dzieci. Pani Wicedyrektor zobowiązała się do przedstawienia listy 
programów profilaktycznych, w których Szkoła uczestniczy. 

15. Skarbnik Rady Rodziców przypomniała, iż zbiórki klasowe na Radę Rodziców trwają do końca 
marca. 

16. Ustalono, iż należy zintensyfikować działania mające na celu poprawę współpracy z 
Samorządem Uczniowskim. Za realizację tego zadania odpowiedzialny będzie Sekretarz Rady. 
Celem jest dostarczenie informacji na temat częstotliwości oraz tematyki spotkań 
Samorządu. 

17. Ustalono termin następnego zebrania na dzień 5. marca 2019 r., godzinę 18:30. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców     Sekretarz Rady Rodziców  


