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Protokół z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 64 w 
Poznaniu z dnia 05.11.2019 r. 
 

1. Na zebraniu zabrakło przedstawiciela ze strony Dyrekcji Szkoły. 
2. Rada Rodziców przyjęła Uchwałę numer 8 / 2019/2020 w sprawie Regulaminu Rady 

Rodziców. 
3. Omówiono przebieg inauguracyjnego Słodkiego Wtorku.  
4. Omówiono przygotowania do 6. Balu Szkolnego. Przeprowadzono dyskusję na temat 

możliwości zorganizowania balu w DK Jędruś oraz w DK Polan 100. Przedstawiono planowane 
wydatki oraz szacunkowe przychody. Termin balu ustalono na dzień 18 stycznia 2020 r. 
Ustalono, iż należy rozpocząć zbiórkę fantów na loterię charytatywną. Ustalono także, iż 
należy dokonać zgłoszenia loterii fantowej do odpowiedniego urzędu. Temat rozpozna pan 
Maciej Łuszczyński. 

5. Pan Piotr Ławrynowicz zgłosił wniosek, aby Szkoła uczestniczyła w międzyszkolnych 
zawodach sportowych nie tylko w piłce nożnej, ale także i w innych dyscyplinach. Pytaniem 
otwartym jest, czy w szkole uda się zgromadzić na tyle dużo dzieci zainteresowanych 
udziałem w takich rozgrywkach, aby udało się stworzyć odpowiednią reprezentację? Pan 
Piotr zapytał także o możliwość organizacji zajęć SKS w szkole. 
 
W uzupełnieniu do protokołu z dnia 06.11.2019 r. pan Piotr poinformował, iż: 
na podstawie informacji uzyskanych z Sekretariatu Szkoły, zajęcia SKS mogą się odbywać pod 
warunkiem zgromadzenia odpowiednio licznej grupy chętnych dzieci. W związku z tym Rada 
zwraca się do Członków Rady o poinformowanie rodziców o takiej możliwości i zebranie 
informacji zwrotnej na temat osób chętnych. Do dnia 29.11.2019 r. możliwe jest zgłoszenie 
przez Szkołę wniosku w tej sprawie. 
Odnośnie uczestnictwa dzieci w międzyszkolnych zawodach sportowych (innych niż piłka 
nożna) warunkiem uczestnictwa było zgłoszenie szkoły do Szkolnego Związku Sportowego - 
do 30.09.2019 r. Czekamy na odpowiedź z Sekretariatu. Trzeba pamiętać, by zadbać o to w 
przyszłym roku. Tu można sprawdzić kalendarz imprez na 2019/2020: 

 roczniki 2005-2006: http://szswielkopolska.pl/igrzyska-mlodziezy-szkolnej/kalendarz-
zawodow/ 

 roczniki 2007 i młodsze: http://szswielkopolska.pl/igrzyska-dzieci/kalendarz-
zawodow/ 

 
6. Pan Piotr Ławrynowicz zapytał także, jakie są formalne kryteria wyboru języka nowożytnego 

na egzaminach uczniów klas ósmych, w szczególności w przypadku dzieci posiadających 
obywatelstwo inne niż polskie? 
 
W uzupełnieniu do protokołu, z dnia 06.11.2019 r., pan Piotr napisał, iż „Uczennica Ukrainka 
8-klasistka nie może zdawać egzaminu końcowego z j. ukraińskiego jako języka nowożytnego. 
Uczeń 8. klasy musi zdawać egzamin końcowy z języka nowożytnego, którego uczy się w 
szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (art. 40zu ust. 4 ustawy o systemie 
oświaty). Szkoła powinna zaś uczniom - cudzoziemcom umożliwić zdawać egzaminy na 
formularzu w języku ojczystym, informując rodziców, a następnie do 2 grudnia 2019 r. 
przekazać informację o tym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (na podstawie Informacji O 
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SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązującej w 
roku szkolnym 2019/2020 - ze strony CKE).” 

 

7. Rodzice wyrazili swoje wątpliwości w związku z praktyką otwierania głowic zaworów 
termostatycznych przy równoczesnym wietrzeniu sal lekcyjnych. Wydaje się, iż zakończona 
niedawno termomodernizacja szkoły powinna raczej ograniczać konieczność jej 
intensywnego dogrzewania. 

8. Rodzice wyrazili także niepokój w związku z ograniczeniem przestrzeni na boisku szkolnym, z 
której mogą korzystać uczniowie w trakcie dużych przerw. W szczególności dotyczy to 
uczniów klas starszych. W związku z powyższym Rada zwraca się z prośbą o jasne określenie 
zasad, dotyczących korzystania z tego terenu, a także o takie wyznaczenie dyżurów 
nauczycielskich, by jak największa powierzchnia terenu była dostępna dla dzieci. 
Jednocześnie Rodzice proszą, by zamiast karania uczniów uwagami stosować raczej 
napomnienia słowne. 

9. W związku ze zwiększoną liczbą punktów ujemnych, jakie niektórzy uczniowie otrzymali w 
ostatnim czasie, Rodzice zapytali, jakie są możliwości uzyskania punktów dodatnich za 
zachowanie. Pomocą może być tutaj wyciąg z WSO 2019/2020. Jednocześnie przypomina się 
Rodzicom, iż zgodnie ze stanowiskiem pani Dyrektor, przedstawionym na poprzednim 
zebraniu Rady, regulamin oceniania nie ma charakteru ostatecznego i możliwe jest zgłaszanie 
do niego bieżących poprawek. Wyciąg z regulaminu zostanie załączony do bieżącego 
protokołu. 

10. Rodzice zwrócili uwagę na kilka przypadków, kiedy to w trakcie zastępstw zasugerowano 
uczniom, iż mogą korzystać ze smartfonów. Jest to z całą pewnością duża niekonsekwencja 
wobec zakazu używania telefonów na terenie szkoły. Wiemy, iż przypadki takie zostały już 
wyjaśnione przez Dyrekcję. Rada uprzejmie prosi rodziców, aby w przypadku ponownego ich 
wystąpienia również informować o tym Dyrekcję Szkoły. 

11. Rodzice zwrócili uwagę, iż nie do końca jasne są informacje na temat programu doradztwa 
zawodowego, prowadzonego przez Szkołę. W związku z tym prosimy o wskazówki, gdzie 
wspomniane informacje można znaleźć. 

12. Rodzice zwrócili też uwagę na to, iż nie jest egzekwowany system nadzoru nad wejściami 
osób postronnych do Szkoły. Prosimy o zwiększoną uwagę w tym zakresie. 

13. Prosimy również o zaktualizowanie informacji na stronie WWW Szkoły, takich jak Statut 
Szkoły i podobne. Jeśli to możliwe, Rodzice proszą również o zamieszczenie informacji o 
zajęciach dodatkowych. Informacje te były co prawda przesyłane za pomocą dziennika 
elektronicznego, ale sposób ich prezentacji uniemożliwia ustalenie, która wersja pliku jest 
ostateczna. Pomoc ze swej strony oferuje pan Maciej Łuszczyński. 

14. Pan Maciej Łuszczyński poinformował, iż z uwagi na kwestie organizacyjne (przeprowadzka 
wydziałów Uniwersytetu Plastycznego) spotkanie dotyczące organizacji chillout-roomu 
odbędzie się w drugiej połowie listopada. Projekt wpisany jest w listę zadań Uniwersytetu. 
Termin realizacji – wiosna przyszłego roku – na chwilę obecną nie jest zagrożony. 

15. Pan Maciej Łuszczyński zwrócił uwagę na to, iż od pewnego czasu możliwe jest bezpośrednie 
komunikowanie się z rodzicami w ramach jednej klasy za pomocą dziennika elektronicznego, 
co, jak się wydaje, nie było możliwe bezpośrednio po jego wdrożeniu. 
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16. Termin następnego spotkania ustalono na dzień 3.12.2019, na godzinę 18.30. 
17. Na tym spotkanie Rady zakończono. Podjęte Uchwały stanowią załączniki do protokołu 

zebrania. 
 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców     Sekretarz Rady Rodziców  


