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Protokół z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 64 w 
Poznaniu z dnia 07.01.2020 r. 
 

1. Ze strony Dyrekcji Szkoły na zebraniu obecna była pani Dyrektor Romualda Niemczal. 
2. Omówiono możliwe działania dotyczące zwiększenia liczby sprzedanych biletów na Bal 

Karnawałowy – do tej pory sprzedano jedynie 26 sztuk. Ze swej strony pani Iwona Ossowska 
zaofiarowała zorganizowanie wsparcia ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych 
– rozniesienie ulotek na terenie osiedla Orła Białego. 

3. Pani Dyrektor poinformowała, iż są jeszcze wolne miejsca na półkolonie, zarówno dla dzieci z 
klas 1 – 4, jak i starszych. 

4. Pani Dyrektor poinformowała, iż egzamin próbny dla klas 8. odbędzie się w terminie 20 – 22 
stycznia. Egzamin przeprowadzony zostanie w auli szkolnej. Dzieci będą miały okazję 
zapoznania się z typowym przebiegiem egzaminu, procedurami takimi jak kodowanie prac, 
losowanie miejsc. Egzamin z języka polskiego trwać będzie 120 minut, z matematyki 120 
minut, z języka angielskiego 90 minut. Zbiórka 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu. 

5. Pani Dyrektor poinformowała, iż Szkoła podpisała umowę na opiekę stomatologiczną z 
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Terapia Dens, którego siedziba mieści się na 
ulicy Spornej w Poznaniu. W ramach opieki dzieci gwarantowane będą miały przyjęcie poza 
kolejnością. Indywidualne zgody na objęcie dziecka opieką rozdawane będą w najbliższym 
czasie. 

6. Pani Dyrektor poinformowała o rozpoczętym remoncie sanitariatów, jak również o 
planowanych pracach remontowych na auli szkolnej, zaplanowanych na okres ferii zimowych, 
a związanych z zadaniami, których nie udało się dokończyć w okresie letniej przerwy 
wakacyjnej. W ostatnich tygodniach grudnia Szkole udało się pozyskać 20 tys. złotych na 
wymianę tablic rodzielczych. Remont toalet w drugim skrzydle planowany jest na drugi 
semestr bieżącego roku szkolnego. 

7. Prace remontowe, zaplanowane na bieżący rok finansowy, obejmują m.in. naprawę podłóg w 
salach, malowanie sal, a także prace związane z instalowaniem szafek uczniowskich i 
koniecznością zmiany przebiegu rur ciepłowniczych. 

8. Rada Rodziców wyraziła zainteresowanie możliwością zwiększenia liczby miejsc postojowych 
dla rowerów i hulajnóg. Ustalono, iż od strony technicznej możliwe jest przesunięcie lub 
likwidacja betonowych gazonów, znajdujących się przed głównym wejściem do szkoły i 
umieszczenie w tym miejscu dodatkowych stojaków na rowery. 

9. Przedstawicie rodziców poprosili, aby wyniki konkursów oraz nagrodzone prace były 
prezentowane w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi możliwie szerokiemu gronu 
uczniów naszej Szkoły. Obecnie nie dla wszystkich konkursów ma to miejsce. 

10. Termin następnego spotkania ustalono na dzień 11.02.2020, na godzinę 18.30. 
 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców     Sekretarz Rady Rodziców  


