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1. Na zebraniu obecna była Dyrektor Szkoły, pani Romualda Niemczal. 
2. Pani Dyrektor, na ręce rodziców, przekazała podziękowania za organizację balu klas ósmych. 
3. Pani Dyrektor poinformowała, iż w przyszłym roku szkolnym przypada jubileusz 40-lecia 

Zespołu Pieśni i Tańca Węgierskiego „Piroska”. 
4. Obecna na spotkaniu Rady pani Magdalena Sopniewska, przedstawicielka brokera 

ubezpieczeniowego, omówiła czynniki istotne do oceny oferty ubezpieczeniowej.   
W związku z koniecznością wyboru ubezpieczenia uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 
2019/2020, ustalono, iż oceną spływających na ręce Rady ofert zajmie się pan Maciej 
Łuszczyński. Termin wyboru polisy ustalono na koniec czerwca bieżącego roku. 

5. Podsumowano przebieg Słodkiego Wtorku. Z uwagi na wysokie temperatury frekwencja 
uczniów w szkole była w tym dniu dość niska. Ustalono, iż aby uniknąć problemów 
organizacyjnych, warto, by kandydaci do przygotowania wypieków zgłaszali się już na 
początku roku szkolnego, co ułatwi komunikację oraz pozwoli szybciej przewidywać 
ewentualne problemy z obsadą stanowisk sprzedaży. 

6. Pani Dyrektor zobowiązała się przekazać informację o liczbie uczniów, kończących rok szkolny 
z wyróżnieniem niezwłocznie po zakończeniu Rady Pedagogicznej, przypadającej na dzień 
12.06.2019 celem zamówienia medali. Zakupem medali zajmie się pani Iwona Ossowska. 

7. Wstępnie omówiono wyniki zachowania uczniów. Pani Dyrektor zobowiązała się do 
przygotowania na pierwsze spotkanie Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 statystyk 
zachowania. Statystyki te zostaną udostępnione rodzicom do wglądu. 
Przedstawione zostały wstępne propozycje dotyczące zmian w regulaminie ocen za 
zachowanie. Ustalony został następujący harmonogram: 
- do połowy lipca Rada przedstawi swoje propozycje w formie pisemnej; 
- na pierwszej Radzie Pedagogicznej w miesiącu sierpniu propozycje te zostaną 
przedstawione Gronu Pedagogicznemu; 
- wyniki zostaną ponownie omówione na spotkaniu Dyrekcji z przedstawicielami Rady 
Rodziców; 
- ostateczna akceptacja propozycji nastąpi na drugim spotkaniu Rady Pedagogicznej w 
miesiącu sierpniu; 
- zmiany wejdą w życie w roku szkolnym 2019/2020. 
Koordynacją działań zajmie się pani Iwona Ossowska.  

8. Skarbnik Rady Rodziców, pani Agata Łuczak, przedstawiła stan budżetu Rady. Po odliczeniu 
rozdysponowanych środków na koniec roku szkolnego 2018/2019 Rada dysponuje kwotą 
około 12 500 zł. 

9. Pani Dyrektor poinformowała, iż w bieżącym roku szkolnym Dzień Sportu nie odbędzie się.  
10. W związku z powyższym Rada Rodziców podjęła uchwałę o przeniesieniu środków 

finansowych, pierwotnie zadysponowanych na organizację Dnia Sportu, na fundusze 
związane z zakupem nagród książkowych dla uczniów. 

11. W związku z niską liczbą zgłoszeń do konkursu „Pokaż swojego bloga”, Rada Rodziców 
podjęła decyzję o odstąpieniu od formy konkursu i nagrodzeniu wszystkich uczestników 
wyróżnieniem wraz z nagrodą rzeczową. Uchwałą Rady Rodziców przeznaczono na ten cel 
kwotę 210,00 zł. 



12. Pani Dyrektor poinformowała, iż zabezpieczone zostały środki finansowe z budżetu miasta na 
zaprojektowanie nowej sali gimnastycznej. Rozpoczęcie budowy powinno nastąpić w roku 
2020. 

13. Brak jest wiarygodnych informacji dotyczących możliwego strajku nauczycieli z początkiem 
roku szkolnego 2019/2020. 

14. Pan Maciej Łuszczyński, odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji chill-out roomu, czyli 
przestrzeni pozwalającej na odpoczynek dzieci w trakcie przerw, przedstawił aktualny stan 
prac. 
Wstępnie nawiązana została współpraca z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu. Na 
organizacyjnym spotkaniu z profesorem Markiem Jakuszewskim oraz doktorem Mateuszem 
Wróblewskim przedstawiony został zarys potrzeb, związanych z aranżacją przestrzeni 
znajdującej się w pobliżu pokoju nauczycielskiego. 
Obaj przedstawiciele Uniwersytetu bardzo przychylnie wyrazili się o projekcie oraz 
zadeklarowali wsparcie ze strony Uczelni.  
Wstępnie przyjęty harmonogram prac obejmuje: 
- przygotowanie ze strony kadry Uczelni wstępnych wymagań projektowych dla studentów w 
okresie do września 2019 roku; 
- podpisanie umowy z Dyrekcją Szkoły do końca września 2019 roku; 
- inwentaryzację na terenie Szkoły w okresie do połowy października 2019 roku; w 
inwentaryzacji wezmą udział przedstawiciele Uczelni, przedstawiciele zespołów studenckich, 
które pracować będą nad projektem (wstępnie będzie to od 5 do 8 zespołów), 
przedstawiciele Dyrekcji oraz Grona Nauczycielskiego, przedstawiciele Rady Rodziców, 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego; 
- prace projektowe, prowadzone przez zespoły studenckie w trakcie semestru zimowego roku 
akademickiego 2019/2020, zgodnie z wymaganiami zebranymi w trakcie inwentaryzacji; 
najlepszy projekt zostanie wyłoniony w formie wewnętrznego konkursu; 
- realizację wybranego projektu w okresie do końca czerwca 2020 roku. 
Ustalono, iż Rada Rodziców zwróci się do Rady Osiedla Żegrze z prośbą o przyznanie środków 
na realizację wyżej opisanego projektu. 
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