
PROTOKÓŁ NR 3/2021-2022 
 
Posiedzenie RR w dniu 15.11.2021 r. (stacjonarne). 
 
Porządek obrad: 
 

1. Powitanie. 
2. Statut Szkoły – omówienie propozycji zmian. 
3. Regulamin Oceniania Zachowania w klasach IV – VIII – omówienie propozycji zmian. 
4. Projekt warsztatów dot. zdrowia psychicznego uczniów. 
5. Wdrożenie projektu „Hałas szkodzi. Cisza łagodzi”. 
6. Wolne wnioski i dyskusja. 

 
Obecność według listy obecności. 
 
 

 
 
1. Pan Marek Syty przywitał obecnych na zebraniu członków Rady Rodziców oraz Panie 

Dyrektor Annę Sobczak, Ewę Baszkiewicz i Lucynę Podolak. 
 

2. Pani Dyrektor Anna Sobczak przedstawiła propozycje zmian do Statutu Szkoły. Po 
ustaleniu ostatecznej treści Statutu poprzedni Statut zostanie uchylony, a w jego miejsce 
zostanie ustanowiony nowy. Po konsultacjach z Kuratorium Oświaty oraz Radą 
Pedagogiczną, wprowadzone zostały propozycje zmian dot. w szczególności stosownego 
ubioru uczniów, jak również zadań nauczycieli i zespołów nauczycielskich, organizacji 
pracy szkoły, czy praw i obowiązków uczniów. Wywiązała się dyskusja na temat zasad 
ubioru uczniów, ubioru galowego, zezwolenia na malowanie paznokci i farbowanie 
włosów. Rada Rodziców zaproponowała wprowadzenie zapisów o zakazie stosowania 
cyberprzemocy, jak również kar za jej stosowanie. 
Rada Rodziców wyraziła pozytywną opinię na temat proponowanych zmian do Statutu 
Szkoły. 
  

3. Pani Dyrektor przedstawiła propozycje zmian do Regulaminu Oceniania Zachowania w 
klasach IV – VIII. Pojawią się nowe definicje upomnienie i nagany wychowawcy, zmiany 
dot. stroju galowego, czy kary za upublicznianie wizerunku innych osób bez ich zgody. 
Rada Rodziców została poproszona o opinię w sprawie zmian, jak również w sprawie 
karania uczniów za niewłaściwe zachowanie poza terenem szkoły. Wywiązała się 
dyskusja o pełnieniu przez szkołę funkcji wychowawczej przez cały okres nauki uczniów 
w szkole, nagradzaniu ich za osiągnięcia pozaszkolne i karaniu za naganne zachowanie 
prezentowane poza szkołą. 
Przedstawione zostały wątpliwości dot. systemu oceniania klas I – III. Przywołane zostały 
opinie niektórych rodziców, którzy uważają, że ocena „S”, czyli „słabo”, może być 
odbierana przez uczniów jako stygmatyzująca i zaważyć na ich samoocenie. 
 

4. Rada Rodziców otrzymała propozycję przeprowadzenia warsztatów psychologicznych dla 
uczniów przez Poradnię Wyspa Zmian. Warsztaty dotyczyłyby w pierwszej części emocji, 
z naciskiem na strach i lęk, jak nie pozwolić lękowi przejąć sterów, a w drugiej części 
radości z przebywania z rówieśnikami i siły grupy. Koszt warsztatów to 300zł za klasę za 
50 – minutowe spotkanie.  
Pani Dyrektor zwróciła uwagę Rady Rodziców na problemy z okazaniem zaufania 
prowadzącemu przez uczniów w przypadku jednorazowych warsztatów. Po dyskusji dot. 
kosztów o możliwości zorganizowania warsztatów dla wszystkich uczniów, Rada 
Rodziców podjęła decyzję o podjęciu próby zorganizowania bezpłatnych warsztatów 
pokazowych dla klasy 7C, w której to klasie rozpoczęła się już dyskusja na temat 



pogarszającego się zdrowia psychicznego uczniów. Zaproponowano, aby Poradnia 
Wyspa Zmian przeprowadziła nieodpłatnie zajęcia próbne dla jednej z klas. Po 
przeprowadzeniu próbnych warsztatów zostaną podjęte decyzję dot. organizacji całego 
cyklu warsztatów dla wszystkich uczniów. 

 
5. Pani Dyrektor pogratulowała i podziękowała członkom Rady Rodziców zaangażowanym 

w projekt „Hałas szkodzi. Cisza łagodzi”, który zdobył dofinansowanie w Poznańskim 
Budżecie Obywatelskim. Należy rozpocząć przygotowania do realizacji projektu i 
zorganizowania przetargu na realizację wygłuszenia szkoły. Przypomniano również o 
konieczności rozpoczęcia prac nad nowym projektem, na który można byłoby zdobyć 
dofinansowanie w przyszłorocznym Budżecie Obywatelskim. 

 
6. Wolne głosy i wnioski: 

 

a. W najbliższym czasie w szkole pojawi się skrzynka menstruacyjna. 
b. Pomysł zbierania plastikowych nakrętek na cele charytatywne. Pan Marek Syty 

zadeklarował możliwość przywiezienia pojemnika do zbierania nakrętek, który 
zostanie ustawiony na boisku szkolnym. 

 
 

 
 
Następne zebranie Rady Rodziców zaplanowane zostało na poniedziałek, 13 grudnia 2021, 
godz. 17:30.  


