Protokół nr 1/2019

23 września 2019r.

Protokół zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 80 w Poznaniu

1. Powitanie. W dniu 23 września 2019r. odbyło się zebranie Rady Rodziców wszystkich
klas oraz przedszkola.
2. Lista obecności. W zebraniu uczestniczyło 31 rodziców, oraz Dyrektor Szkoły Pani
Aldona Rożnowska i Wicedyrektor Pani Lidia Matyja. Lista w załączniku nr 1
3. Wybory Prezydium Rady Rodziców. W wyniku wyborów wybrano przedstawicieli:
- Monika Zaremba – przewodnicząca
- Agnieszka Piechota – skarbnik
- Magdalena Suwiczak – sekretarz
- Elżbieta Grodzka – członek Prezydium
Głosowało: 31 osób
Za: 31 osób
Przeciw: 0 osób
Wstrzymało się: 0 osób
4. Powołanie Komisji Rewizyjnej. W skład Komisji powołano:
- Karolina Szemraj
- Jarosław Jesiołkiewicz
5. Przekazanie dokumentów. Kończący kadencję przewodniczący Rady Rodziców Jakub
Piasny przekazał dokumenty finansowe, które zostały zatwierdzone przez Komisję
Rewizyjną.
6. Dofinansowanie materiałów eksploatacyjnych i apteczki dla szkoły. Ustalono, że każda
klasa raz na rok szkolny wniesie opłatę na zakup materiałów eksploatacyjnych – papier ksero
(50zł) i apteczki (15zł)
7. Zespół ds. programu wychowawczo – profilaktycznego. Zespół w składzie p. Ewa
Nowak i p. Agnieszka Klement – Wyleżyńska przedstawiły wnioski i rekomendacje
uściślenia zadań i treści w obszarach zawartych w diagnozie oraz obszary pracy
wychowawczo – profilaktycznej.

Osoby chętne, które zgłosiły się do współpracy w zespole to p. Elżbieta Grodzka i p. Monika
Zaremba.
8. Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała
przedstawione przez dyrekcję szkoły dni wolne od zajęć dydaktycznych:
- 20 grudnia 2019r.
- 2, 3 stycznia 2020r.
- 21, 22, 23 kwietnia 2020r.
- 1 czerwca 2020r.
- 12 czerwca 2020r.
Głosowało: 27 osób
Za: 27 osób
Przeciw: 0 osób
Wstrzymało się: 0 osób
9. Przerwy między lekcjami. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w szkołach Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie przerw
między lekcjami przedstawiony przez dyrekcję szkoły.
Głosowało: 27 osób
Za: 27 osób
Przeciw: 0 osób
Wstrzymało się: 0 osób
10. Wnioski o wynajem pomieszczeń szkolnych. Dyrektor szkoły przedstawił propozycję
firm starających się o wynajem pomieszczeń szkolnych. Wnioski złożyły następujące firmy:
- Catering „Pychoty”
- Klub Karate „Orzeł”
- „4 kropki” – zajęcia artystyczne
- Szkoła Tańca „Hajdasz”
- Studio Natalii Kaliszewskiej
- Music&more – nauka gry na gitarze
Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski.

11. Niedopuszczenie sal do zajęć lekcyjnych w przyziemiu szkoły. W związku z
niedopuszczeniem przez Sanepid sal lekcyjnych i świetlicy w przyziemiu szkoły konieczna
jest zmiana planu zajęć lekcyjnych.
12. Łączenie klas podczas zajęć wychowania fizycznego. Ze względu na małą liczbę
uczniów w klasach 6 konieczne jest łączenie klas podczas zajęć wychowania fizycznego.
13. Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego. Zwolnienie z ćwiczeń podczas lekcji
wychowania fizycznego nie zwalnia z obecności na zajęciach.
14. Zakończenie zebrania.

Przewodniczący

Załączniki:
1. Lista obecności

Sekretarz

