
Protokół z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 64 w 
Poznaniu z dnia 07.05.2019 r. 
 

1. Dyrekcję Szkoły reprezentowała pani Wicedyrektor Teresa Różycka. 
2. W bardzo emocjonalnym wystąpieniu pani Wicedyrektor dokonała podsumowania przebiegu 

strajku. W pierwszej kolejności wyraziła podziękowania ze strony grona nauczycielskiego za 
wsparcie i zrozumienie ze strony rodziców. Podkreśliła, iż niektóre media kształtowały 
krzywdzący obraz strajku. Egzaminy klas VIII zostały przeprowadzone w spokojnej 
atmosferze. W komisjach egzaminacyjnych brali udział nauczyciele spoza szkoły. Z analizy 
dyrekcji wynika, iż podstawa programowa w klasach VIII została zrealizowana przed 
egzaminami. W klasach III realizacja podstawy programowej nie jest zagrożona. Możliwa jest 
realizacja zajęć dodatkowych, jeśli z jakiegoś powodu program nauczania byłby zagrożony. 
W szkole nie ma formy strajku włoskiego. Na chwilę obecną brak jest jakichkolwiek 
miarodajnych informacji na temat tego, co może zdarzyć się we wrześniu. 

3. Podsumowano realizację kolejnego Słodkiego Wtorku. Przedstawiono listę kończących się 
produktów lub akcesoriów, które przydałyby się w trakcie sprzedaży. Lista obejmuje: 
- serwetki 
- opakowania 
- tacki 
- rękawiczki jednorazowe 
- reklamówki jednorazowe 
- szczypce 
- łopatka/łopatki do ciasta. 
Z uwagi na organizację loterii fantowej w dniach 5. – 6. czerwca, następny Słodki Wtorek 
odbędzie się w dniu 11. czerwca. 

4. Rada podjęła uchwałę o wydatkowaniu środków finansowych zgodnie z przedstawionymi 
potrzebami. Łączny koszt wydatków to 10 480,20 zł. 

5. Pani Wicedyrektor przedstawiła aktualny stan termomodernizacji Szkoły. Szkoła otrzyma 
nowe drzwi wejściowe i zadaszenia. Dzięki przyznanym dodatkowym środkom przez 
Wiceprezydenta Miasta, pana Mariusza Wiśniewskiego, zainstalowane zostaną także ławki na 
boisku szkolnym. 

6. Pani Wicedyrektor poinformowała, iż w chwili obecnej prowadzone są przez nauczycieli tylko 
zajęcia płatne, to jest takie, za które nauczyciele otrzymują wynagrodzenie. Wszystkie kółka 
zainteresowań są bezpłatne i jako takie nie będą prowadzone.  

7. Po raz kolejny przeprowadzono dyskusję na temat systemu oceniania zachowania. 
Członkowie Rady zostali zachęceni do składania merytorycznych uwag do obecnie 
obowiązującego regulaminu. 

8. Ustalono termin następnego zebrania na dzień 11. czerwca 2019 r. o godzinie 18:30. 
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