Protokół nr 7/2019

06 maja 2019
PROTOKÓŁ nr 7/2019
z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu

Porządek zebrania
1. Powitanie.
2. Lista obecności.
3. Omówienie sytuacji w szkole związanej ze strajkiem nauczycieli.
4. Dziennik elektroniczny.
5. Kamery.
6. Spotkanie z Aspirantem Policji.
7. Festyn majowy.

1.

Powitanie. W dniu 06 maja 2019 r. o godz. 17:00-19:30 odbyło się zebranie Rady Rodziców wszystkich klas oraz przedszkola.

2.

Lista obecności. W zebraniu uczestniczyło 14 rodziców z 48 przedstawicieli oraz Pani Dyrektor Szkoły. Lista w załączniku nr
1,

3.

Omówienie sytuacji w szkole związanej ze strajkiem nauczycieli. Pani Dyrektor omówiła sytuację w szkolę po zawieszonym
strajku nauczycieli,
a.

b.

c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.
j.
4.

Strajk trwał (od 8 kwietnia do 27 kwietnia) tj. 12 dni lekcyjnych z uwzględnieniem egzaminów ósmoklasisty (15,
16, 17 kwietnia 2019 r. podczas, których zajęcia lekcyjne się nie odbywały) . Pani Dyrektor poinformowała, że
strata zajęć edukacyjnych obejmuje 8 dni. Nauczyciele zadeklarowali, że nadrobią zaległości jakie wystąpiły
podczas strajku. Wielu nauczycieli kończy już realizację materiału nauczania przewidzianą na ten rok szkolny,
W dniach 15, 16, 17 kwietnia odbyły się egzaminy 8- klasisty. W zespole nadzorującym, podczas egzaminu były
2 osoby z bazy kuratorium oświaty, jedna osoba była ze szkoły średniej, 17 nauczycieli ze szkoły katolickiej.
Komisja była przeszkolona i rzetelnie podeszła do wykonywania zadania. Egzaminy były przeprowadzone
zgodnie z procedurami. Zależało szkole na tym, żeby nie było podstaw do jego podważenia,
Pani Dyrektor streściła odpowiedź w odniesieniu na e-maila Rady Rodziców związanego ze strajkiem
nauczycieli,
Pani Dyrektor poinformowała, że w szkole jest nowy pracownik administracji- pan konserwator oraz pracownik
do prac lekkich w jednej osobie,
W trakcie trwania strajku wszelkie informację były podawane na stronie internetowej oraz na drzwiach szkoły,
Jest propozycja związków zawodowych nauczycieli aby od września 2019 r. inne zajęcia poza wymaganymi 18
godzinami się nie odbywały m.in. ograniczenia w wykonywaniu zadań, w ramach czasu pracy realizowanie
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jak również innych zajęć i czynności wynikających z
zadań statutowych szkoły. Nie ma pracy za darmo. Organizowanie konkursów, przedstawień, przygotowywanie
scenariuszy, opracowanie ról przedstawień, wykonywanie dekoracji, praca biurokratyczna wymaga sporej ilości
czasu, za które nauczyciel nie ma wynagrodzenia,
Pani Dyrektor poinformowała, że zawód nauczyciela jest trudny i nauczyciele mają prawo oczekiwać na
szacunek. Dwóch rodziców odniosło się do całej sytuacji i wyrazili apel o rozmowę prawdziwą, konstruktywną
z dziećmi i innymi rodzicami, na temat strajku i obrażania nauczycieli. Apelowali o szacunek do wszystkich
zawodów i zastanowienie się nad poprawą współpracy na różnych płaszczyznach w szkole, tylko rzeczowa
rozmowa jest podstawową sensownego porozumiewania się a nie przekazywanie nie sprawdzonych
informacji, które są tylko źródłem niepotrzebnego zamieszania,
Konkurs matematyczny się nie odbędzie,
Konkurs Wiedzy o Poznaniu będzie w innym terminie (druga połowa maja),
Konkurs: Kartka z Wielkiej Brytanii - będzie w innym terminie.

Dziennik elektroniczny. Pani Dyrektor spotkała się z Radnym w celu omówienia ewentualnej pomocy finansowej
potrzebnej do wdrożenia dziennika elektronicznego. Poinformowano Radę Rodziców, że należało by napisać pismo do
p. Tomasza Stachowiaka Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki z prośbą o wsparcie na
dofinansowanie dziennika.
Wcześniej skierowano wniosek do Rady Osiedla Grunwald. Rada Osiedla przeznaczyła środki na inne cele nie
uwzględniając wniosku SP80. Obiecano, że w kolejnym „rozdaniu” uwzględnione będzie zapotrzebowanie szkoły..
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5.

Kamery. Złożono wniosek do Rady Osiedla o dofinansowanie do zakupu 4 kamer. Wymiana na nowe kamery na boisku
oraz suterena..

6.

Spotkanie z Aspirantem Policji. 13 maja 2019 r. odbędzie się spotkanie z aspirantem Mariuszem Fabisiakiem z Zespołu
Profilaktyki Społecznej Komendy Policji Poznań-Grunwald w ramach projektu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy"
na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci.,

7.

Festyn majowy. Ustalono:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Cel festynu określono jako: zbiórka pieniędzy na zakup pomocy dydaktycznych- doposażenie szkoły
Plakat reklamujący festyn przygotowują wszystkie klasy. Prace będą wywieszone w auli szkoły od 16 maja
2019 r. W dniu 17 maja od 9:00 odbędzie się ocena prac przez komisję.
Scena – p. Skarbnik zadeklarowała wsparcie w postaci transportu ok 8:15 z Klubu Osiedlowego Raszyn do
Szkoły sprzętu na festyn
Atrakcje- organizacja p. Dominik z Klub Osiedlowy „Raszyn” oraz nauczyciele i rodzice
Godziny funkcjonowania stanowisk- od 10 - 14
Konkursy organizowane przez nauczycieli – wg listy Pani Dyrektor (załącznik nr 2),
Fantolada:
i. Ustalono, że będą sprzedawane losy podczas festynu, z których to zostaną losowane na scenie
nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Wartość wszystkich nagród sfinansowanych przez Radę
Rodziców to 1000 zł. Losowanie będzie miało miejsce co godzinę. Wygrywają tylko osoby jakie mają
odpowiedni numer losu i są na miejscu w danej chwili. Losy, które nie wygrają w losowaniu po
godzinie 14:00 będą miały możliwość konsumpcji porcji (ciasto + napoje) bez dodatkowej opłaty.
ii. Podczas festynu zostanie przeprowadzona licytacja prac plastycznych wykonanych przez uczniów
szkoły lub innych przedmiotów podarowanych przez Rodziców na rzecz Szkoły. Jedna z mam
zaproponowała w formie Voucher-ów usługi fryzjerskie. Wcześniej można je zostawiać w gabinecie
dyrektora.,
iii. Każda klasa:
1. Upiecze 2 placki oraz dostarczy je uprzednio pokrojone w dniu festynu do godziny 9:30
2. 6 butelek wody niegazowanej,
3. Kilogram cukierków lub lizaków,
iv. Rada Rodziców zapewni:
1. Przedłużacz – p. Przewodniczący,
2. Kawę, herbatę,
3. Sok koncentrat
4. Naczynia jednorazowe,
5. Pomoc przy obsłudze festynu
6. Układanie infrastruktury festynu,
7. Składanie infrastruktury festynu,
8. Podsumowanie festynu,
9. Rozmienione pieniądze,
10. 3 pojemniki na pieniądze,
11. Zielona budka – p. Przewodniczący zadzwoni czy była by zainteresowana wystawieniem
takiej zdarzenia.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący:

Sekretarz:

Załączniki:
1. Lista obecności,
2. Program festynu,
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Załącznik nr 2

1.

Występ pantomimy- klub Raszyn

2.

Występ młodych perkusistów „Grupa Chopina”- klub Raszyn

3.

„Tancereczka”- zespół baletowy- klub Raszyn

4.

Studio piosenki- klub Raszyn

5.

Prezentacje klas ( nie tylko 1-3)

6.

Studio Dance Sogdiana

7.

Turniej sportowy- nauczyciele Pani Trzaska, Pan Brzostowski

8.

Zespół One Point- taniec jazzowy ( dwa wejścia)

9.

Prezentacje prac plastycznych połączona z licytacją- pani Ruszkowska

10. Prezentacja uczestników konkursu wokalnego „Piosenki z bajek i baśni”- wytypuje osoby Pani Szymańska
11. Prezentacja Klubu Sportowego Karate „ Orzeł”
12. Prezentacja Szkoły Tańca Hajdasz
13. Prezentacja Zumby
14. Zajęcia plastyczne- „Cztery kropki”- prezentacja zajęć
15. Stoisko „Punkt mediacyjny rówieśniczy i dla rodziców”
16. Planszówki- stanowisko z grami planszowymi- odpowiedzialna Pani E. Nowak
17. Harcerze- zabawy zręcznościowe
18. Ping pong- pan Lewandowski
19. Malowanie farbami na prześcieradłach- Panie z oddziału przedszkolnego
20. Konkurs gwary poznańskiej- Pani Magda Maciejewska i P. Lucyna Fabrowska- Cieślak
21. Konkursy- nauczyciele
22. Malowanie twarzy23. Przejażdżka kucykiem
24. Rozgrywki szachowe- klub Raszyn
25. Strzelanie z wiatrówek- klub Raszyn
26. Wóz strażacki- wjazd podnoszoną drabiną
27. Policja- oglądanie radiowozu, możliwość przebrania się w strój policjanta
28. PKO- stanowisko z zajęciami z origami
29. Księgarenka- sprzedaż książek- odpowiedzialna Pani Lucyna Fabrowska- Cieślak
30. Taniec w kręgu- Akademia Trzeciego Wieku
31. Licytacja fantów
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