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Posiedzenie RR w dniu 13.12.2021 r. (online). 
 
Porządek obrad: 
 

1. Powitanie. 
2. Zakup tablic interaktywnych. 
3. Szczepienia uczniów przeciwko COVID-19. 
4. Wprowadzenie nauki zdalnej. 
5. Wiata rowerowa. 
6. Warsztaty psychologiczne dla uczniów. 
7. Wdrożenie projektu „Hałas szkodzi. Cisza łagodzi”. 

 
Obecność według listy obecności. 
 
 

 
 

1. Pani Magdalena Michałowska przywitała obecnych na zebraniu członków Rady 
Rodziców oraz Panią Dyrektor Annę Sobczak. 
 

2. Pani Dyrektor podziękowała Radzie Rodziców za środki finansowe przekazane na 
konto Szkoły i przeznaczone na zakup brakujących trzech tablic interaktywnych. 
Tablice zostaną podłączone w najbliższych dniach i w ten sposób wszystkie sale 
lekcyjne zostaną w pełni wyposażone w tablice interaktywne. Przy okazji Pani Dyrektor 
przekazała życzenia świąteczne dla członków Rady Rodziców oraz wszystkich 
uczniów i ich rodziców. 

 
3. Pani Dyrektor przekazała podziękowania dla rodziców, którzy zapisali dzieci na 

realizowane w szkole szczepienia przeciwko COVID-19. Do programu zgłoszonych 
zostało 126 uczniów. Szczepienia rozpoczną się w najbliższy czwartek w godzinach 
popołudniowych i kontynuowane będą w piątek. Szczepienia realizuje sprawdzona 
firma, która przeprowadziła wcześniej na terenie szkoły program szczepień dla dzieci 
powyżej 12 roku życia. Podczas szczepienia musi być obecny rodzic dziecka. Pani 
Dyrektor przekazała informację, że na terenie szkoły może być również szczepione 
rodzeństwo uczniów. 

 
4. W związku z wprowadzeniem na okres od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 roku 

nauki zdalnej Pani Dyrektor przypomniała, że w przypadku, gdy nie ma możliwości 
zorganizowania dziecku nauki zdalnej z domu, uczeń może odbywać naukę zdalną ze 
szkolnej świetlicy. 
W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwość przejścia na naukę zdalną w 
terminie wcześniejszym Pani Dyrektor poinformowała, że Dyrektor Szkoły nie ma takiej 
możliwość. Zdalne nauczanie rozpocznie się w ustalonym terminie. 

 
5. Pan Filip Grzelak przekazał zgłaszany przez rodziców i uczniów problem związany 

brakiem wiaty rowerowej i moknięciem rowerów pozostawionych przed szkołą w czasie 
deszczu. Zauważono, że coraz większa liczba uczniów przyjeżdża do szkoły rowerami 
i hulajnogami, należy więc umożliwić tym uczniów dogodne warunki przechowywania 
pojazdów. Poproszono Panią Dyrektor o wskazanie miejsca, w którym mogłaby zostać 
ustawiona wiata. Rada Rodziców przeanalizuje możliwość sfinansowania budowy 
wiaty.  

 



6. Odbyły się pierwsze warsztaty psychologiczne dla uczniów klasy 7C. Uczniowie w 
większości wzięli aktywny udział w warsztatach i dzielili się swoimi przemyśleniami.  
Również większość rodziców uczniów oceniła pozytywnie przeprowadzone warsztaty. 
Z informacji przekazanej przez przedstawiciela klasy - wyrażono chęć cyklicznego ich 
powtarzania. Pani Dyrektor poinformowała Radę Rodziców, iż możliwość 
przeprowadzenia cyklicznie warsztatów na jednej lekcji wychowawczej w miesiącu jest 
uzależniona od ilości zgłoszonych uczniów.  
Pani Dyrektor omówi kwestię warsztatów na najbliższej Radzie Pedagogicznej. 
Zwrócono uwagę, że szkoła otrzymuje wiele ofert od poradni psychologicznych i należy 
wybrać najkorzystniejszą ofertę oraz poznać opinię szkolnego psychologa oraz 
wychowawców klas. Wychowawcy przeprowadzą rozmowę z rodzicami w swoich 
klasach podczas styczniowych zebrań z rodzicami. Również przedstawiciele Rady 
Rodziców zobowiązali się do zbadania zainteresowania warsztatami w swoich klasach.  

 
7. Rada Rodziców ma już wstępne informacje na temat projektu realizacyjnego 

dotyczącego wdrożenia projektu „Hałas szkodzi. Cisza łagodzi”. Postępowanie może 
zostać przeprowadzone w systemie „zaprojektuj i wykonaj”. Zwrócono uwagę na 
konieczność pozyskania doświadczonego Inspektora Nadzoru, który zapewni 
odpowiedni poziom wykonania. Nawiązano również kontakt w tej sprawie z Dyrektorem 
Szkoły w Krakowie, w której, jako jednej z pierwszych, z sukcesem wykonano takie 
wygłuszenie. 

 
 

 
 
Najbliższe zebranie Rady Rodziców zaplanowane zostało na poniedziałek, 7 lutego 2022, 
godz. 17:30.  
Na spotkaniu wybrane zostaną osoby, który zajmą się przygotowaniem kolejnego projektu 
możliwego do sfinansowania z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 


