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Protokół z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 64 w 
Poznaniu z dnia 03.03.2020 r. 
 

1. Ze strony Dyrekcji Szkoły na zebraniu obecna była pani Dyrektor Romualda Niemczal. 
2. Przedstawiciel Rady Rodziców zwrócił się do Dyrekcji Szkoły z prośbą o zabezpieczenie okien 

znajdujących się na drugim piętrze nowego skrzydła, poprzez które uczniowie Szkoły 
wydostają się na dach budynku. Pani Dyrektor poinformowała, iż jest jej znany jeden, 
pojedynczy przypadek, co zostało sprostowane przez Rodzica, iż jest ich znacznie więcej. 
Dyrekcja Szkoły obiecała niezwłoczną interwencję. 

3. Omówiono aktualny stan uzgodnień dotyczących aranżacji chillout-roomu. Szkoła podpisała 
przygotowany przez UAP list intencyjny. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy, a 
następnie wizja lokalna, w której udział wezmą - ze strony UAP: profesorowie prowadzący 
oraz po jednej osobie reprezentującej każdą z grup studenckich; ze strony Szkoły: 3 – 4 osoby 
z grona pedagogicznego, przedstawiciel Rady Rodziców i 3 – 5 przedstawicieli Samorządu 
Uczniowskiego. Przedstawiciele Rady oraz pani Dyrektor zwrócili uwagę, iż istotne jest, aby 
umowa gwarantowała wykonanie z bezpiecznych materiałów, których użycie dozwolone 
będzie na terenie Szkoły, zachowanie możliwości wpływu na wybór najlepszego projektu, 
możliwość odstąpienia od umowy jeśli żaden z projektów nie będzie satysfakcjonujący, 
uregulowanie kwestii gwarancyjnych i ewentualnych napraw wynikających z eksploatacji. 

4. Omówiono temat przekazywania sprawdzianów uczniom. W stosunku do ostatniego 
spotkania Rady sytuacja uległa poprawie, wciąż jednak niektórzy uczniowie nie otrzymują 
sprawdzianów. Listę nauczycieli przekazano pani Dyrektor. Rada Rodziców z aprobatą 
wyraziła się na temat praktyki, polegającej na przekazywaniu sprawdzianów tym uczniom, 
którzy swoim podpisem gwarantują ich zwrot. 

5. Rada Rodziców prosi o uporządkowanie i jednoznaczne wyjaśnienie kwestii wpisywania 
dodatnich punktów za uczestnictwo w zawodach sportowych. W chwili obecnej, jak się 
wydaje, brak jest jednoznacznej wykładni tego przepisu. W szczególności dotyczy to uczniów 
działających w klubach i stowarzyszeniach poza szkołą. Z racji obciążeń treningowych nie 
mają oni możliwości uczestniczyć w zajęciach i konkursach przeprowadzanych w Szkole. Z 
drugiej jednak strony swoimi osobami reprezentują Szkołę na zewnątrz, nierzadko z 
sukcesami w uprawianych przez siebie dyscyplinach sportowych (piłka nożna, karate). Wobec 
powyższego Rada Rodziców zwraca się z prośbą, aby ich wysiłek był odpowiednio nagradzany 
w postaci pozytywnych punktów. 

6. Dokonano podsumowania przebiegu Słodkiego Wtorku.   
7. Uprzejmie prosi się o przekazywanie zebranych składek na konto Rady Rodziców w terminie 

do końca marca. 
8. Pani Dyrektor przedstawiła stan zabezpieczeń Szkoły w związku z rozprzestrzeniającymi się 

zakażeniami wirusem COVID-19. Szkoła stosuje się do zaleceń przedstawionych przez 
Ministra Edukacji. Zakupiono mydła antybakteryjne oraz ręczniki. W toaletach wywieszone 
zostały informacje przypominające o konieczności mycia rąk oraz odpowiednie instrukcje, 
demonstrujące jak to robić prawidłowo. Wszystkie klamki w szkole dezynfekowane są dwa 
razy dziennie. Pani Dyrektor zwróciła też uwagę na to, iż z racji rosnącego zapotrzebowania 
na środki czystości w hurtowniach pojawiają się pierwsze problemy z zakupami. 

9. Pani Dyrektor zwraca się z prośbą, aby nie przyprowadzać dzieci kaszlących / gorączkujących 
do Szkoły. 
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10. Pani Dyrektor przypomniała również, iż w świetle obowiązujących przepisów nie ma 
możliwości, aby dziecko, u którego zdiagnozowano problemy zdrowotne, mogło 
samodzielnie powrócić do domu, nawet po telefonicznej zgodzie udzielonej przez rodziców. 
W związku z tym Dyrekcja Szkoły zwraca się z prośbą, aby Rodzice dzieci upewnili się, kto jest 
upoważniony do odbioru dziecka – nie muszą to być osoby bezpośrednio spokrewnione z 
dzieckiem, muszą być natomiast upoważnione do odbioru dziecka. 

11. Rada Rodziców prosi, aby na Szkolnej stronie WWW zaktualizowane zostały informacje 
dotyczące akcji prowadzonych przez Samorząd Uczniowski. Kontaktem z SU zajmie się tym 
pan Maciej Łuszczyński. 

12. Termin następnego spotkania ustalono na dzień 07.04.2020, na godzinę 18.30. 
 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców     Sekretarz Rady Rodziców  


