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29 października 2018 r.
PROTOKÓŁ nr 2/2018
Z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu

Porządek zebrania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.

Powitanie.
Lista obecności.
Wykorzystanie środków Funduszu Rady Rodziców.
Zbiórka makulatury w latach 2016-2018.
E-dziennik.
Renowacja placu zabaw.
Basen.
Matematyka.
Informatyka.
Język polski.
Język polski.
Wolontariat uczniowski w szkole.
UCHWAŁA NR 1.
UCHWAŁA NR 2.
Konkurs Świąteczny.
Kiermasz Świąteczny.
Terminy kolejnego zebrania.
Zakończenie zebrania.

Powitanie. W dniu 29 października 2018 r. o godz. 17:00 odbyło się zebranie Rady Rodziców wszystkich klas oraz
przedszkola.

2.

Lista obecności. W zebraniu uczestniczyło 18 rodziców – lista w załączniku nr 1.

3.

Wykorzystanie środków Funduszu Rady Rodziców. Dyrektor SP80 przekazał prośbę o zakup tonerów oraz
kartek do kopiarek na cele szkoły. Rada Rodziców nie wyraziła zgody na sfinansowanie tego celu, gdyż materiały biurowe na
cele szkolne miały być finansowane m.in. ze środków uzyskanych ze zbiórki makulatury, które szkoła przekazuje na
wydzielony rachunek dochodów. Potwierdzono, że RR zdecyduję się wesprzeć zakup słowników j. angielskiego – uchwała nr
2 zebrania RR. Dofinansowanie konkursów szkolnych – wymagana jest wcześniejsza zgoda RR na zebraniu. Pan
Przewodniczący RR przekaże nauczycielom listę konkursów w celu jej uzupełnienia przez nauczycielami przewidywanymi
kosztami nagród na poszczególne konkursy. Dopiero ta lista będzie podstawą do podjęcia decyzji o sfinansowaniu nagród.

4.

Zbiórka makulatury w latach 2016-2018. Dyrektor SP80 w odpowiedzi na pismo Rady Rodziców udzielił
odpowiedzi jakie były wpływy ze zbiorki makulatury w poszczególnych latach – pismo w załączniku. Nie uzyskaliśmy
odpowiedzi, jakie nagrody zostały wręczone komu i kiedy.

5.

E-dziennik. Brak nowych informacji w tej sprawie.

6.

Renowacja placu zabaw. Brak nowych informacji w tej sprawie,

7.

Basen. Rozliczanie niedopłaty za opłaty za basen w roku 2017/2018 pokrytej ze środków RR w toku. Na rok 2018/2019
Dyrektor SP80 nadal nie przekazał rodzicom wyraźnych zasad dotyczących opłat za basen. Brak jest również podpisanej
umowy z POSIR-em oraz dokładnych kwot na dany miesiąc, które rodzice mają opłacać.

8.

Matematyka. Z początkiem roku jedna z nauczycielek matematyki jest na urlopie macierzyńskim i od tego czasu
konkretne klasy nie mają lekcji matematyki. Zajęcia są organizowane z losowo wybranymi nauczycielami, którzy nie mają
kompetencji by odpowiednio przygotować dzieci z tego trudnego i ważnego przedmiotu. Klasa 5a wystosowała pismo w tej
sprawie do Dyrektora SP80 wyrażając swoje obawy i niepokoje. Oferta o zastępstwo na stronie kuratorium oświaty pojawiła
się dopiero 23 października 2018 z otwarciem ofert do 30 listopada 2018 r, co bardzo wydłuża okres, w którym część dzieci
w SP80 jest pozbawiona wykwalifikowanego nauczyciela z matematyki.
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9.
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Informatyka. Ten sam problem, co z lekcjami matematyki przedstawionymi w punkcie wcześniejszym. Pani, która jest na
urlopie macierzyńskim prowadziła obydwa przedmioty.

10. Język polski. Klasa 5a zgłosiła, że brak jest zajęć z języka polskiego lub są one prowadzone w warunkach, które
uniemożliwiają dzieciom przyswajanie wiedzy. Ostatni przykład lekcji, gdy uczniów z klasy 7a połączono z młodszymi
uczniami z klasy 5a. Starsi uczniowie wyraźnie przeszkadzali w prowadzonych zajęciach, uniemożliwiając dzieciom młodszym
naukę.
11. Język polski. Rodzice poinformowali, że nowa nauczycielka języka polskiego, p. Paulina Frankiewicz, zrezygnowała z pracy
w naszej szkole.
12. Wolontariat uczniowski w szkole. Pani Ostrowska (nauczycielka) złożyła pismo do Dyrektora SP80 o zgodę na
utworzenie wolontariatu szkolnego w SP80. Taka grupa bardzo by pomogła we wszelkiego rodzaju akcjach w szkole w
sposób zorganizowany.
13. UCHWAŁA NR 1. Zgoda na zakup laptopa do sali 205 na podstawie pisma pana od historii Piotra Czapary – pismo w
załączniku. Środki na zakup laptopa mają być pokryte z tegorocznego Kiermaszu Świątecznego.
14. UCHWAŁA NR 2. Zgoda na sfinansowanie zakupu słowników do języka angielskiego na podstawie pisma pani od języka
angielskiego Katarzyny Małeckiej – pismo w załączniku.
15. Konkurs Świąteczny. Omówione zostały zasady tegorocznego konkursu świątecznego. Konkurs jest klasowy, nie
indywidualny. W tym roku klasy mają za zadanie wykonanie najdłuższego i najciekawszego łańcucha świątecznego, techniką
dowolną. Łańcuchy mają być wykonane do czwartku 6 grudnia 2018 r. Komisja będzie składała się z 1 przedstawiciela Rady
Rodziców, 1 przedstawiciela nauczycieli, 1 przedstawiciela samorządu uczniowskiego. Komisja będzie chodzić po klasach i
dokonywać oceny w piątek 7 grudnia 2018 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jak w zeszłym roku w dniu Wigilii
klasowych 20 lub 21 grudnia 2018 r. (dokładny termin do potwierdzenia). Jak w zeszłym roku, każda klasa otrzyma dyplom
za udział w konkursie, a za pierwsze 3 miejsca drobny słodki upominek.
16. Kiermasz Świąteczny. Termin tegorocznego kiermaszu świątecznego został ustalony, jak w latach ubiegłych, w terminie
grudniowych konsultacji nauczycieli z rodzicami – poniedziałek 17 grudnia 2018 r., godz. 17:00-19:00. Cel Kiermaszu został
zatwierdzony: każda klasa połowę środków uzyskanych przez klasę na Kiermaszu przeznaczy na własne cele klasowe,
natomiast drugą połowę przekaże do Funduszy Rady Rodziców przy SP80 na sfinansowanie laptopa do Sali 205 (uchwała nr
1). Plakat – ma zwierać wyraźnie podane obydwa cele Kiermaszu. Propozycja, aby kiermasz miał oprawę muzyczną – bądź
dzieci wykonujące utwory muzyczne bądź muzyka z odtwarzaczy. Padła również propozycja, aby stoiska były w jednym
miejscu zamiast rozproszone po kilku piętrach. Przykładowo stoiska ze słodkościami w Auli, z ręcznymi drobiazgami na
parterze, a w stołówce kawiarenka. Pan Przewodniczący RR napisze pismo do Dyrektora SP80 z zgodę na takie zmiany.
17. Terminy kolejnego zebrania. Termin kolejnego zebrania planowany jest na poniedziałek 10 grudnia 2018 r. godzina
17:00.
18. Zakończenie zebrania. Na tym zebranie zostało zakończone.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący:

Sekretarz:

Załączniki:
1. Lista obecności
2. Pismo pana Dyrektora SP80 w odpowiedzi na pytania RR dotyczące zbiórki makulatury
3. Pismo pana Piotra Czapary w sprawie zakupu laptopa do sali 205
4. Pismo pani Katarzyny Małeckiej w sprawie zakupu słowników języka angielskiego
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