Protokół z zebrania Rady Rodziców przy SP 28 w Poznaniu
z dnia 11 maja 2017r.
I.

Zebranie otworzył o godz. 17 przewodniczący p. Michał Karbowski i udzielił
głosu Pani Dyrektor mgr Beacie Sobiech
1. 26 maja 2017r. jest dniem patrona szkoły i plan lekcji może ulec

nieznacznej zmianie.
2. W czerwcu odbędzie się dzień bezpiecznego internetu. Szkoła weźmie

udział w ogólnopolskiej akcji „Cyberbezpieczni”. Tego dnia odbędzie się
prelekcja na temat bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni..
Następnie trzy klasy, w których wystąpił problem cyberprzemocy
odbędą szkolenie. Szkolenie przejdą również nauczyciele, którzy
następnie przekażą wiedzę o bezpieczeństwie uczniom.
3. W dzienniku elektronicznym są już wystawione propozycje ocen

okresowych/rocznych.
4. W maju rozpoczęły się wycieczki szkolne. Przebiegają bezproblemowo.
5. W związku ze zmianami w szkolnictwie mogą nastąpić zmiany

nauczycieli i wychowawców ( w tym również w klasach I-III).
O godz. 17:30 pani dyrektor opuściła zebranie.
II.

Omówienie czerwcowego pikniku rodzinnego
1. Podział obsługi pikniku:

KLASY I (brak przedstawicieli!!!!):
I a od 9:30 do 12:00
I b od 12:00 do 14:30
Stoisko z książkami
KLASY II
IIa od 9:30 do 10:30
IIb od 10:30 do 11:30
IIc od 11:30 do 12:30
IId od 12:30 do 13:30
IIe od 13:30 do 14:30
Zabawki przynosimy na godz. 10:00
KLASY III
IIIa od 9:30 do 10:30
IIIb od 10:30 do 11:30

IIIc od 11:30 do 12:30
IIId od 12:30 do 13:30
IIIe od 13:30 do 14:30
Każda klasa piecze po 2 ciasta i przynosi tacki.
KLASY IV
IVa od 9:30 do 11:00
IVb od 11:00 do 12:45
IVc od 12:45 do 14:30

Każda klasa przynosi owoce – średnio 0,5kg od osoby, podział owoców
w obrębie klasy. Każda klasa organizuje sokowirówkę oraz przynosi
pojemniki na sałatki owocowe oraz kubeczki na soki.
KLASY V
V a od 9:30 do 12:00
V b od 12:00 do 14:30
Każda klasa przynosi jeden grill. Ilość kiełbasy przedstawiciele omówią
między sobą.
KLASY VI
VIa od 9:30 do 11:00
VIb od 11:00 do 12:45
VIc od 12:45 do 14:30
Wyprzedaż garażowa. Rzeczy przynosimy do godz. 10:00. Na wniosek
ro dzicó w kl as szó st ych zosta ni e ro zpa trzo na p ro p ozycj a
zaangażowania uczniów w sprzedaż oraz organizację pikniku.
2. Pieniądze zebrane na pikniku są przeznaczone na dofinansowanie

szafek szkolnych.
3. Został również podjęty temat ubezpieczeń grupowych. Od przyszłego

roku każda klasa będzie się ubezpieczać we własnym zakresie.

Załącznik:
- lista obecności

WSZYSTKIM NIEOBECNYM PRZYPOMINAMY, ŻE ZEBRANIA SĄ
OBOWIĄZKOWE!!!!

Protokół sporządziła Monika Szymańska – Sekretarz Rady Rodziców

