PROTOKÓŁ NR 5/2021-2022
Posiedzenie RR w dniu 07.02.2022 r. (online).
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Powitanie.
Omówienie zgłoszonych wniosków.
Wdrożenie projektu „Hałas szkodzi. Cisza łagodzi”.
Warsztaty psychologiczne dla uczniów.
Nowy system ocen.
Wolne głosy i wnioski.
*Głosowanie drogą elektroniczną.

Obecność według listy obecności.

1. Pani Magdalena Michałowska przywitała obecnych na zebraniu członków Rady
Rodziców.
2. Omówione zostały dwa wnioski złożone przez członków Rady Rodziców:
a. Zorganizowanie „kącika relaksu” dla uczniów w świetlicy.
Rada Rodziców zgłosiła pytanie do Kierowniczki Świetlicy Szkolnej o możliwość
zorganizowania w świetlicy „kącika relaksu”, w którym uczniowie mogliby
odpoczywać po lekcjach korzystając z miękkich puf. Obecnie świetlica
wyposażona jest jedynie w krzesełka i stoły dla uczniów. Otrzymano
odpowiedź, że stworzenie takiego miejsca nie jest możliwe ze względy na brak
odpowiednich warunków lokalowych, jak również na obowiązujące wytyczne
sanitarne, według których wszystkie powierzchnie w szkole muszą być
odpowiednio dezynfekowane, co wyklucza możliwość stosowania dywanów,
materiałów itd. Rada Rodziców planuje powrócić do realizacji pomysłu po
zniesieniu obostrzeń sanitarnych.
b. Wprowadzenie możliwości nauki dodatkowego języka obcego.
Rada Rodziców chciałaby wprowadzić możliwość wyboru nauki dodatkowego
języka obcego poza językami angielskim i niemieckiem, najlepiej, gdyby był to
język hiszpański. W związku z nieobecnością na zebraniu Pani Dyrektor, temat
zostanie omówiony na kolejnym zebraniu. Przypomniano, że wprowadzenie do
szkoły języka niemieckiego odbyło się w drodze „referendum” wśród Rodziców,
w którym Rodzice mogli wybierać między językami niemieckim i hiszpańskim.
3. Szkoła dysponuje już środkami z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na
wWdrożenie projektu „Hałas szkodzi. Cisza łagodzi”. W przyszłym tygodniu odbędzie
się spotkanie Przewodniczącej Rady Rodziców z Dyrekcją, na którym omówiony
zostanie sposób realizacji przedsięwzięcia.
Pod koniec kwietnia można zacząć przygotowywać się do zgłoszenia do PBO
kolejnego projektu i rozpocząć rozmowy nad wspólnym projektem ze Społeczną Szkołą
Podstawową nr 2.
4. Warsztaty psychologiczne dla uczniów klasy 7C, w której zostały zorganizowane
próbne warsztaty, prawdopodobnie odbywać się będą w formie cyklicznej. Członkowie
Rady Rodziców przeprowadzą rozmowy w swoich klasach i przedstawią, do 14 lutego,
w formie mailowej, poziom zainteresowania warsztatami w poszczególnych klasach.
Na podstawie tych relacji, podjęta zostanie decyzja o przystąpieniu do realizacji

warsztatów dla pozostałych klas, będzie można również ustalić dokładną tematykę
warsztatów, dostosowaną do potrzeb danej klasy.
5. Od drugiego okresu obowiązuje w szkole nowy Statut Szkoły oraz nowy system
oceniania. Wszystkie dokumenty zamieszczone są na librusie, w „plikach szkoły”.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich Rodziców o zapoznanie się z dokumentami.
6. Na wniosek Pana Macieja Bredow poruszono temat możliwości współpracy Rady
Rodziców z Samorządem Uczniowskim. Przedstawiciele Samorządu mogliby
przedstawić Radzie Rodziców propozycje nowych pomysłów, które mogłyby zostać z
pomocą Rady Rodziców wprowadzone w Szkole. Pani Beata Kaczmarek uzyska
informację od opiekuna Samorządu, Pani Joanny Kowalskiej, o możliwości
zorganizowania spotkania. W spotkaniu wezmą udział Pani Anna Miszczak i Pan
Maciej Bredow.
Przypomniano, że w niektórych klasach nie zostały jeszcze do końca zebrane środki
na cele Rady Rodziców.
7. *Głosowanie drogą elektroniczną.
W związku z mailowym wnioskiem Pani Dyrektor z dnia 15 lutego 2022 roku, o
możliwość sfinansowania ze środków Rady Rodziców zakupu:
a. nagród dla uczniów z wygrawerowanym logo szkoły,
b. nagród książkowych dla wzorowych uczniów,
c. teczek do świadectw na zakończenie szkoły (200 sztuk),
d. jednej nagrody specjalna dla uczennicy, która jest finalistką 4 konkursów kuratoryjnych,
Rada Rodziców podjęła jednogłośnie uchwałę o przeznaczeniu na wskazane cele
kwoty 6.700,-zł.

Najbliższe zebranie Rady Rodziców zaplanowane zostało na poniedziałek, 7 marca 2022,
godz. 17:30.

