
PROTOKÓŁ NR 2/2021-2022 
 
Posiedzenie RR w dniu 04.10.2021 r. (stacjonarne). 
 
Porządek obrad: 
 

1. Powitanie. 
2. Zaprezentowanie hali sportowej po modernizacji przeprowadzonej ze środków 

pozyskanych z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.  
3. Wnioski do Rady Rodziców o dofinansowanie. 
4. Przedstawienie przez P. Dyrektor propozycji zmian w Statucie Szkoły. 
5. Przedstawienie postępu prac nad PBO 20222 pn. „Hałas szkodzi. Cisza łagodzi”. 
6. Przedstawienie planu pracy Rady Rodziców oraz planu finansowego na rok szkolny 

2021/2022. 
7. Wolne wnioski i dyskusja. 
8. Głosowanie. 

 
Obecność według listy obecności. 
 
 

 
 

1. Pani Magdalena Michałowska przywitała obecnych na zebraniu członków Rady 
Rodziców oraz Panie Dyrektor Annę Sobczak i Lucynę Podolak. 

 
2. Pani Dyrektor oprowadziła członków Rady Rodziców po zmodernizowanej hali 

sportowej. Hala została zmodernizowana ze środków pozyskanych staraniem 
Rodziców z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Uczniowie od września 
odbywają już lekcje wychowania fizycznego w hali. Przy okazji zaprezentowany został 
również szkolny ogród wraz z miejscem piknikowym, z którego można korzystać w celu 
organizacji klasowych spotkań integracyjnych. Pani Dyrektor zachęca uczniów wraz z 
rodzicami do wspólnej pracy w ogrodzie w każdą sobotę, po uprzednim kontakcie z 
Panią Katarzyną Pawelczak. Przedstawiony został również pomysł zakupienia 
domków dla owadów ze środków uzyskanych w zeszłym roku szkolnym ze zbiórki 
makulatury. 

 
3. Pani Dyrektor przedstawiła wnioski do Rady Rodziców o pomoc w sfinansowaniu 

następujących działań: 
 

a. Prośba od Pani Katarzyny Pawelczak o sfinansowanie ze środków uzyskanych 
w zeszłym roku szkolnym ze zbiórki makulatury nowych narzędzi ogrodniczych 
do pracy w szkolnym ogrodzie, kory oraz domków dla owadów.  
Koszt: 2.713,40zł 

b. Prośba od Pani Małgorzaty Swornowskiej o sfinansowanie zakupu nowych 
myszek do pracowni komputerowych.  
Koszt: 500,-zł 

c. Prośba od Pani Sary Jechorek o sfinansowanie zakupu specjalnego pojemnika 
służącego do zbierania nakrętek.  
Koszt: ok. 1.700,-zł 

d. Prośba od Pani Dyrektor Lucyny Podolak o pomoc w organizacji koncertów 
Filharmonii Pomysłów dla dzieci z klas 1 – 3. Pieniądze na ten cel byłyby 
zbierane w klasach przez skarbników i przekazywane na konto Rady Rodziców. 
O dokładnym koszcie organizacji koncertów i wysokości składek poinformują 
Rodziców Wychowawcy klas 1 – 3. 

 



4. Pani Dyrektor zwróciła się do Rady Rodziców o zaopiniowanie propozycji zmian do 
Statutu Szkoły. Zmiany dotyczą zapisów odnoszących się do wyglądu uczniów oraz 
uprawnień uczniów pełnoletnich. Wywiązała się dyskusja na temat dostosowania 
Statutu Szkoły do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Wskazano na rolę 
rodziców w przygotowaniu dzieci do umiejętnego dostosowywania ubioru w zależności 
od okoliczności. 
 

5. Można już głosować w Poznańskim Budżecie Obywatelskim na rok 2022.  Rada 
Rodziców zaangażowała się w tym roku w projekt „Hałas szkodzi. Cisza łagodzi. SP38, 
SSP2”- nr I.10 - który zakłada poprawę komfortu akustycznego w pomieszczeniach 
szkolnych tak, aby poprawiły one komfort pracy naszych dzieci. Pani Magdalena 
Michałowska wyjaśniła sposób głosowania na projekt I.10 oraz projekty partnerskie: 
ogólnomiejski projekt: ZB.4 i projekt Społecznej Szkoły nr 2: V.3. Głosować może każdy 
mieszkaniec Poznania, w głosowaniu wykorzystywane są bezpłatne kody sms w ilości 
do 5 na jeden numer telefonu.  
 

Rada Rodziców zwraca się do wszystkich Rodziców oraz Uczniów Szkoły z 
apelem o aktywny udział w głosowaniu. Informacje na temat sposobu głosowania 
znajdują się na stronie Szkoły, w „Aktualnościach”: 
https://www.sp38.edu.pl/aktualnosci/2021-2022/pbo-2022. W okresie przeznaczonym 
na głosowanie Uczniowie mogą przynosić do szkoły telefony i głosować w czasie 
przerw. Rada Rodziców prowadzi kampanię promocyjną - banery zachęcające do 
głosowania znajdują się na szkolnym płocie, na ul. Murawa, na ul. Winogrady, przy 
Umberto, czy w piekarniach „Zagrodnicza”. Padła propozycja zorganizowania konkursu 
dla uczniów promującego aktywne głosowanie oraz mobilnego punktu głosowania przy 
Umberto. Wygrana umożliwi wygłuszenie sali gimnastycznej, stołówki, korytarzy, a w 
dalszej kolejności sal świetlicowych i lekcyjnych. 
 

6. Przedstawione zostały plany na rok szkolny 2021/2022: przygotowany przez Panią 
Magdalenę Michałowską plan pracy Rady Rodziców oraz przygotowany przez Pana 
Filipa Grzelaka plan finansowy. Przypomniano, że możliwości realizacji założonych 
działań uzależnione są od rozwoju pandemii. Plan pracy Rady Rodziców oraz plan 
finansowy znajdują się na stronie www: https://www.sp38.edu.pl/rada-rodzicow/2021-
2022  
 

7. Dyskusja: 
 

a. Planowany zakup domków dla owadów: pojawił się pomysł zamontowania 
kamery, która będzie umożliwiała obserwację życia owadów. 

b. Dyskusja na temat kosztu zakupu pojemnika do zbierania nakrętek. Koszt jest 
wysoki, padały propozycje innych, mniej kosztownych rozwiązań. 

c. Zakup sprzętu informatycznego: trzech monitorów interaktywnych oraz 
dwudziestu czterech terminali łączących monitory z siecią. Rada Rodziców 
dysponuje ofertą na zakup sprzętu wraz z jego montażem i szkoleniem dla osób 
obsługujących. Szkoła kupuje ze swoich środków cztery monitory, Rada 
Rodziców mogłaby sfinansować zakup kolejnych trzech. 

d. Pani Anna Miszczak przedstawiła pomysł umieszczenia w szkole „Różowych 
Skrzyneczek”: skrzynki zawierającej bezpłatne środki higieny osobistej na czas 
menstruacji. Akcja prowadzona jest przez Fundację Różowa Skrzyneczka, 
walczącą z wykluczeniem menstruacyjnym: 
https://www.rozowaskrzyneczka.pl/. Szkoła może włączyć się w pilotażowy 
program prowadzony na terenie szkół w Poznaniu. 

e. Zgłoszony został pomysł zorganizowania przedstawienia dla Uczniów, w 
którym udział, jako aktorzy, wzięliby Rodzice. Rodziców chętnych do wzięcia 

https://www.sp38.edu.pl/aktualnosci/2021-2022/pbo-2022
https://www.sp38.edu.pl/rada-rodzicow/2021-2022
https://www.sp38.edu.pl/rada-rodzicow/2021-2022
https://www.rozowaskrzyneczka.pl/


udziału w przedstawieniu, jak również do pomocy przy organizacji spektaklu i 
wcieleniu się w rolę Reżysera przedstawienia, prosimy o kontakt z Radą 
Rodziców. 

f. Pani Dyrektor przypomniała o korzystaniu z elektronicznego dziennika Librus i 
odczytywaniu na bieżąco otrzymanych wiadomości. 

g. Zachęcamy wszystkich Rodziców do aktywnego udziału w pracach 
poszczególnych Zespołów: teatralnego, ds. programu profilaktyczno-
wychowawczego, ds. komunikacji oraz PR, finansowego, prawnego, kulturalno 
– sportowego. 

h. Inicjatywa „Absolwenci”: Pani Dyrektor zachęca Absolwentów Szkoły do 
organizacji warsztatów / pokazów dotyczących ich aktywności i odnoszonych 
sukcesów zawodowych. 

i. Propozycje atrakcji dla dzieci z okazji Dnia Dziecka: fotobudka, Kolorowy Bieg, 
lody, festiwal kolorów.  

j. Szukamy pomysłu na nowy projekt, który mógłby zostać sfinansowany w 
kolejnej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Prace nad wnioskiem 
zaczęłyby się w maju 2022, wniosek składany będzie w czerwcu 2022. 

k. Pani Dyrektor poinformowała, że Szkoła otrzymała bramki do mierzenia 
temperatury osób wchodzących do szkoły, jednak ze względu na protesty 
niektórych Rodziców bramki nie zostały zamontowane.  

l. Przypominamy i zachęcamy do aktywnego korzystania z systemu Eduelo. 
m. Przypominamy o możliwości korzystania z dofinansowania do wycieczek dla 

potrzebujących dzieci. 
n. Pomysł zorganizowania zajęć edukacyjnych dla Uczniów, jako wsparcie 

psychologiczne. 
o. Przypomniane zostały zasady obowiązujące w działaniach Rady Rodziców, aby 

zaproponowane pomysły poparte były konkretną propozycją działania 
zmierzającego do realizacji pomysłu. 

 
 

 
 
UCHWAŁY podjęte przez Radę Rodziców: 
 

1. Uchwała nr 1/2/2021-2022, w sprawie sfinansowania zakupu narzędzi ogrodniczych, 
kory, domków dla owadów itd., ze środków pozyskanych ze sprzedaży makulatury, w 
kwocie 2.713,40zł. 
Uchwała przyjęta, przy 1 głosie wstrzymującym.  
 

2. Uchwała nr 2/2/2021-2022, w sprawie możliwości udostępnienia konta Rady Rodziców 
do celów płatności dla Filharmonii Pomysłów. 
Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
 

3. Uchwała nr 3/2/2021-2022, w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Rodziców na rok 
2021/2022. 
Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
 

4. Uchwała nr 4/2/2021-2022, w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Rady Rodziców 
na rok 2021/2022. 
Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
 

5. Uchwała nr 5/2/2021-2022, w sprawie zgłoszenia Szkoły do Fundacji Różowa 
Skrzyneczka. 
Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
 



6. Uchwała nr 6/2/2021-2022, w sprawie sfinansowania przez Radę Rodziców zakupu 3 
monitorów interaktywnych, w kwocie 15.491,10 zł brutto. 
Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
 

7. Uchwała nr 7/2/2021-2022, w sprawie sfinansowania przez Radę Rodziców zakupu 
terminali na 24 stanowiska komputerowe, w kwocie 15.118,00 zł brutto. 

 
 

 
 
Następne zebranie Rady Rodziców zaplanowane zostało na poniedziałek, 15 listopada 2021, 
godz. 17:30.  


