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Protokół z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 64 w 
Poznaniu z dnia 03.12.2019 r. 
 

1. Ze strony Dyrekcji Szkoły na zebraniu obecna była pani Dyrektor Romualda Niemczal. 
2. Dokonano podsumowania przebiegu Słodkiego Wtorku. Uprzejmie prosi się rodziców 

zgłaszających się do udziału w akcji o przekazywanie danych kontaktowych. Uprzejmie prosi 
się również o zgłaszanie wszelkich sytuacji, które uniemożliwiają wzięcie udziału w akcji 
celem zorganizowania zastępstwa.  
Z uwagi na przerwę w zajęciach dydaktycznych, związaną ze świętem Trzech Króli, następny 
Słodki Wtorek przeniesiony został na dzień 14.01.2020 r. 

3. Dokonano podsumowania przygotowań do nadchodzącego Balu Charytatywnego. Dzięki 
zaangażowaniu pani Dyrektor otrzymaliśmy dofinansowanie do balu ze strony Samorządu 
Pomocniczego Osiedli Żegrze. Dzięki staraniom przedstawicieli Rady, ze szczególnym 
udziałem pani Agaty Łuczak udało obniżyć koszty organizacyjne i zachować ubiegłoroczną 
cenę biletów na poziomie 140 zł od osoby. 
Zgłoszeniem loterii fantowej do odpowiedniego urzędu zajmie się pan Maciej Łuszczyński. 
Pani Dyrektor uprzejmie zgodziła się, za pośrednictwem iDziennika, przekazać rodzicom 
prośbę o przekazywanie fantów na bal. 

4. Pani Dyrektor omówiła stan remontów w szkole. W trakcie przerwy zimowej dokończone 
zostaną prace związane z rozpoczętym w okresie letnim odświeżeniem auli szkolnej.  
W bieżącym roku szkolnym rozpocznie się remont sanitariatów znajdujących się w pionie 
przy dyżurce szkolnej. Pozostałe sanitariaty remontowane będą w nadchodzącym roku 
szkolnym. 

5. Pani Dyrektor przedstawiła także bieżący stan prac nad budową nowej sali gimnastycznej. 
Rozstrzygnięty został przetarg prowadzony przez Poznańskie Inwestycje Miejskie na 
sporządzenie dokumentacji projektowej sali. W dniu wczorajszym odbyły się pierwsze 
pomiary inwentaryzacyjne. Termin sporządzenia dokumentacji przypada na sierpień 2020 
roku. 

6. Pani Dyrektor poinformowała, iż w trakcie ferii zimowych prowadzone będą w szkole 
półkolonie. Zakłada się, iż powstaną dwie grupy, każda licząca do 45 dzieci. Każda grupa 
znajdować się będzie pod opieką trójki nauczycieli. Oferta adresowana będzie do dzieci z klas 
1 – 4. Udział w zajęciach będzie częściowo odpłatny. Każdego dnia planowane są atrakcyjne 
wyjścia poza teren szkoły.  

7. Pani Dyrektor przedstawiła też stan przygotowań do egzaminu ośmioklasisty. W tym roku 
uczestniczyć w nim będzie 38 uczniów z naszej szkoły. Trzydzieścioro dzieci pisać będzie 
egzamin na auli szkolnej, a 8, ze względu na specjalne potrzeby, w wydzielonej sali.  
Dyrekcja oraz nauczyciele uważają za zasadne przeprowadzenie egzaminu próbnego, aby 
umożliwić uczniom zapoznanie się z formą egzaminu, sposobem udzielania odpowiedzi, 
metodyką oceniania oraz atmosferą. 

8. Pani Dyrektor poinformowała również, iż Szkoła ponowni wniosek o organizację klasy 
dwujęzycznej. 

9. Rodzice przedstawili prośbę, aby nauczyciele zwracali szczególną uwagę na dzieci udające się 
na przerwy bez odzieży wierzchniej (czapek, kurtek). Ma to szczególne znaczenie wobec 
niesprzyjające ostatnio aury.  

10. Przedyskutowano problem związany z nieudostępnianiem sprawdzianów dzieciom. Dzięki 
wnikliwej uwadze pani Agaty Łuczak udało się zidentyfikować źródło problemu, którym jest 
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zapis w Wewnętrznym Systemie Oceniania, jednoznacznie zakazujący wynoszenia 
sprawdzianów poza teren Szkoły. Pani Dyrektor zobowiązała się do skorygowania tego zapisu 
z uwagi na jego absurdalny wydźwięk. 

11. Przedyskutowano także formę zajęć z wychowania fizycznego. Część rodziców kwestionowała 
jakość prowadzonych zajęć, jak również dużą liczbę zastępstw, podczas gdy druga część nie 
zgłaszała zastrzeżeń. Nie udało się wypracować jednoznacznego stanowiska w sprawie. 
Pani Dyrektor wyjaśniła, iż pani Zając, z uwagi na powołanie do kadry piłki nożnej, mogła być 
w ostatnim czasie nieobecna w szkole. 

12. Pani Dyrektor poinformowała, iż na ostatniej Radzie Pedagogicznej przedyskutowane z 
nauczycielami zasady korzystania z telefonów komórkowych. Rada Pedagogiczna odbyła się 
na tydzień przed spotkaniem Rady Rodziców. Jeśli powtórzą się, sygnalizowane na 
poprzednim spotkaniu, problemy z nadużywaniem telefonów komórkowych w trakcie zajęć, 
w szczególności w trakcie zastępstw, Rodzice proszeni są o przekazywanie sygnałów Dyrekcji 
Szkoły. 

13. Pani Dyrektor zwróciła się z uprzejmą prośbą o prowadzenie poprawnej, pozbawionej 
wulgaryzmów i wyzwisk, korespondencji z nauczycielami, jak również o korzystanie z 
umiarem i taktem z tej formy komunikacji. Rada przychyla się do tej prośby, prosząc o 
poszanowanie godności osobistej naszych Nauczycieli, jak również o uszanowanie ich prawa 
do życia prywatnego i czasu wolnego. 

14. Pani Dyrektor poinformowała, iż planowane jest szkolenie na temat nowych sposobów 
odurzania się przez młodzież. 

15. W nawiązaniu do poruszanego na wcześniejszym spotkaniu Rady tematu zajęć SKS pani 
Dyrektor poinformowała, iż prowadzone są obecnie następujące zajęcia dotyczące kultury 
fizycznej: 
- Przez fitness do zgrabnej sylwetki – prowadzone przez panią Gumińską 
- Lekkoatletyka dla klas młodszych – prowadzone wcześniej przez panią Stachowiak, a 
obecnie przez panią Lament. 
Rada Rodziców zobowiązała się do przekazania na ręce Dyrekcji listy osób zainteresowanych 
organizacją zajęć SKS – listę przekaże pan Maciej Łuszczyński. 
W trakcie dyskusji dotyczącej możliwości zorganizowania większej liczby zajęć w roku 
przyszłym, pani Dyrektor wspomniała, iż konstrukcja WRD (Wydzielonego Rachunku 
Dochodów) teoretycznie umożliwia organizację płatnych zajęć w szkole, co – w rozumieniu 
Rady – mogłoby stanowić szansę na zbudowanie zajęć pomostowych w okresie od września 
do grudnia – a następnie ich finansowanie z programu prowadzonego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki (http://szswielkopolska.pl/sks/). 

16. Termin następnego spotkania ustalono na dzień 7.01.2020, na godzinę 18.30. 
 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców     Sekretarz Rady Rodziców  


