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Protokół z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 64 w 
Poznaniu z dnia 11.02.2020 r. 
 

1. Ze strony Dyrekcji Szkoły na zebraniu obecna była pani Dyrektor Anna Gołębiewska. 
2. Rada Rodziców poinformowała, iż w związku ze zbyt małą liczbą sprzedanych biletów Bal 

Karnawałowy nie odbył się. 
3. Dokonano podsumowania przebiegu Słodkiego Wtorku.  
4. Uprzejmie prosi się o przekazywanie zebranych składek na konto Rady Rodziców w terminie 

do końca marca. 
5. Pani Wicedyrektor zwróciła uwagę na to, iż w krótkim czasie od zakończenia remontu toalety 

ponownie są zniszczone. Dyrekcja apeluje aby rozmawiać na ten temat z  dziećmi i aby 
budować w nich świadomość, iż sprawa dotyczy ich Szkoły. Dyżury nauczycielskie nie są w 
stanie zapewnić pełnej, stuprocentowej kontroli toalet, stąd apel o zgłaszanie wszelkich 
nieprawidłowości i aktów wandalizmu nauczycielom. 

6. Pani Wicedyrektor szeroko omówiła temat tzw. afery instagramowej, w którą zamieszanych 
było wielu uczniów naszej szkoły. Sprawa początkowo została zgłoszona na policję. Aby nadać 
jej dalszy bieg, konieczne byłoby wskazanie osoby odpowiedzialnej, to jest założycielki strony. 
W związku z tym, iż de facto przeniosłoby to odpowiedzialność za całą grupę na pojedynczą 
osobę, Szkoła odstąpiła od tej drogi. Ponadto działanie takie skutkowałoby to 
automatycznym skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego. Dziewczynka, która była 
administratorem strony, okazała skruchę, współpracowała z Dyrekcją w temacie wskazania 
innych osób zaangażowanych w ten proceder; przygotowała także list z przeprosinami, który 
odczytano na apelach. Strona została usunięta. 
Wszyscy rodzice zostali poinformowani w trakcie zebrań o zaistniałej sytuacji oraz o tym, iż w 
przypadku ponownego takiego zdarzenia zostaną już wyciągnięte konsekwencje prawne. 
Rodziców poinformowano także, iż osoby poszkodowane mają prawo do wystąpienia 
przeciwko sprawcy na drodze cywilnej. 
Planowane wcześniej spotkania z przedstawicielem Policji zostały przełożone z uwagi na 
chorobę policjantki, która miała je prowadzić. 
Wobec uczniów zaangażowanych w zjawisko hejtu Szkoła planuje przeprowadzić akcje, które 
sprawią, iż staną się bardziej empatyczni. 
Rada szukać będzie także sposobów, aby jeszcze bardziej uświadomić rodzicom uczniów skalę 
problemu oraz – przede wszystkim – odpowiedzialność, jaka spoczywa na nich w związku z 
wychowaniem dzieci. 

7. Pani Wicedyrektor przedstawiła wyniki Rady Analitycznej, która odbyła się w dniu 
dzisiejszym. 

8. Termin następnego spotkania ustalono na dzień 03.03.2020, na godzinę 18.30. 
 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców     Sekretarz Rady Rodziców  


