PROTOKÓŁ z zebrania Rady Rodziców przy SP nr 28 z oddziałami gimnazjalnymi w Poznaniu
z dnia 14 LISTOPADA 2017r.

I. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17:30.
II. Sporządzenie listy obecności.
III. Głos zabrała Pani dyrektor Beata Sobiech.
1. Pani dyrektor poinformowała, że w związku z reforma szkolnictwa zmianie ulegają
dokumenty szkoły: Statut Szkoły, Regulamin Rady Rodziców.
Jednocześnie Pani dyrektor poinformowała, że nie będzie zmian w regulaminie
mówiących o ilości dozwolonych sprawdzianów w tygodniu. Nadal obowiązuje zasada
max.2 sprawdzianów w tygodniu. Natomiast zmiany te prawdopodobnie nastąpią w
następnym roku szkolnym, będzie wówczas obowiązywała zasada 3 sprawdzianów i
będzie dotyczyła uczniów od V klasy.
2. Poruszono temat konsultacji szkolnych. Prośba ze strony rodziców o wydłużenie czasu
konsultacji.
3. Pani dyrektor poinformowała, że dzisiejszym apelem z okazji rocznicy Odzyskania
Niepodległości dzieci i młodzież naszej szkoły rozpoczęły projekt szkolny związany z
obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. W związku z tym pan
przewodniczący Michał Karbowski zgłosił prośbę, aby przedsięwziąć w szkole starania
mające na celu uświadomienie uczniom oraz pogłębienie ich dotychczasowej wiedzy
związanej z rolą Powstania Wielkopolskiego. Padła propozycja zorganizowania uczniom
klas starszych wycieczki szlakiem powstańców.
4. W tym roku szkolnym szkoła przystąpiła do projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej
Młodzieży BAKCYL.
5. 18 października uczniowie klas I-III wzięli udział w zajęciach na temat stosowania
prawa w codziennym życiu „Nieznajomość prawa szkodzi”.
6. Padła propozycja przystąpienia do projektu ODYSEJA UMYSŁU.
7. W listopadzie szkoła bierze udział w Obchodach Praw Dziecka
8. Szkoła organizuje konkurs z chemii na model atomu.
9. Szkoła bierze udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.
10. Pani dyrektor zachęca uczniów do wzięcia udziału w II edycji kampanii „Szacun dla
Zawodowców”.
11. W tym roku szkolnym zmieniają się zasady indywidualnego nauczania.
12. Pani dyrektor zwraca uwagę, że w tym roku szkolnym zauważyła wśród niektórych
uczniów niepokojące zjawisko wagarowania. Jednocześnie uprzedza, że Rodzicom, którzy
nie są w stanie dopilnować, aby dziecko chodziło do szkoły w skrajnym przypadku grożą
nawet kary pieniężne.
13. Zgłoszono problem, że młodsze dzieci są wyganiane z toalet przez starszych uczniów.
Prośba o zwrócenie uwagi, aby nauczyciele na dyżurach kontrolowali również sytuację.
Prośba również o zwrócenie uwagi na stan techniczny toalet. Pan Sylwester Pastusiak
zgłosił chęć pomocy w ewentualnych naprawach.
14. Zgłoszono prośbę o zmniejszenie temperatury w szkole. Jest zbyt gorąco.
15. Pani Karolina Myszka zwróciła uwagę na jakość sprzedawanych w sklepiku szkolnym
produktów. Pani dyrektor weźmie ten argument pod uwagę przy podpisywaniu umowy
na następny okres czasu (w marcu 2018).

16. 6 grudnia w godzinach od 9:00 do 13:00 odbędzie się kiermasz Mikołajkowy. Prośba o
przekazanie informacji do wszystkich, aby przynoszono do szkoły fanty. Przypominamy,
że fanty muszą być czyste, niezniszczone i kompletne. Jednocześnie zaznaczamy, że
zebrane pieniądze zasilą w połowie konto Rady Rodziców, a druga część zostanie
przekazana na cel charytatywny.
17. Ostatnim tematem był temat zakupu szafek szkolnych. Na dzień dzisiejszy mamy miejsce
na 164 szafki. Koszt nowych szafek to 200zł /szt. Koszt szafek używanych to ok. 80zł /szt.
Dochodzą jeszcze koszty transportu szafek oraz koszt zakupu kłódek. Koszt kłódek to ok.
15zł/szt. ze względu na fakt, że trzeba kupić kłódki z kluczem centralnym.
Zadecydowano, że zostaną zakupione 164 szafki używane. Zakup ten nie zabezpieczy
potrzeb wszystkich uczniów. Rada Rodziców postanawia, że wraz z wygospodarowaniem
kolejnych miejsc na szafki, będą organizowane kolejne imprezy typu kiermasz czy festyn,
w celu zbiórki pieniędzy na ten cel.

Zebranie zakończyło się o godzinie 18:50.
Termin następnego zebrania wyznaczono na 6 marca 2018r. o godz. 17:30.
Protokół sporządziła: Monika Szymańska – sekretarz
Załączniki: Lista obecności

