PROTOKÓŁ NR 8/2021-2022
Posiedzenie RR w dniu 14.06.2022 r. (stacjonarnie).
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Powitanie.
Środki finansowe z fundacji „Rodzice Szkole”.
Uchwały i wnioski.
Dyskusja, informacje różne.
Odczytanie sprawozdania z działalności RR.

Obecność według listy obecności.

1. Pani Magdalena Michałowska przywitała obecnych na posiedzeniu członków Rady
Rodziców oraz Panie Dyrektor Annę Sobczak, Ewę Baszkiewicz i Lucynę Podolak.
2. Pani Magdalena Michałowska poinformowała o środkach pieniężnych zebranych za
pośrednictwem Fundacja „Rodzice Szkole”. Za rok 2019 zebranych zostało 382,28zł,
natomiast za rok 2020 322,80zł. Rada Rodziców jednogłośnie, 15 głosami ZA podjęła
uchwałę o przeznaczeniu całości środków zebranych w roku 2019 na wyposażenie
szkoły w materiały edukacyjno – informacyjne, jak również jednogłośnie, 15 głosami
ZA podjęła uchwałę o przeznaczeniu całości środków zebranych w roku 2020 na
wyposażenie szkoły w materiały edukacyjno – informacyjne.
W roku szkolnym 2022/23 należy skupić się na promowaniu tego projektu, aby udało
się zebrać więcej środków. Na początku 2023 roku należy skontaktować się z
Fundacją, aby wypłacić środki zebrane w roku 2021. Trzeba będzie również podpisać
nowe porozumienie w sprawie zbierania środków za kolejny rok.
3. Na podstawie wniosków, które wpłynęły do Rady Rodziców, podjęto następujące
uchwały:
Uchwała w sprawie dofinansowania organizacji zakończenia roku ósmoklasistów w
kwocie 1.200,-zł: 15 głosów ZA.
Uchwała w sprawie dofinansowania udziału w balu ósmoklasistów dla trójki dzieci z
Ukrainy w kwocie 300,-zł: 15 głosów ZA.
Uchwała w sprawie dofinansowania do albumów na zakończenie roku dla dwójki dzieci
z Ukrainy z klas 8 w kwocie 88,-zł: 15 głosów ZA.
Uchwała w sprawie wydania pozytywnej opinii o pracy nauczyciela fizyki, Pana
Dariusza Kornobisa: 11 głosów ZA, 4 osoby wstrzymały się od głosu.
Uchwała w sprawie sfinansowania zakupu 10 kompletnych strojów piłkarskich i 2 bluz
bramkarskich dla reprezentacji szkolnej w piłkę nożną w kwocie 2.800zł: 15 głosów ZA.
4. Przedstawiono następujące informacje dotyczące projektów realizowanych przez
Radę Rodziców:
Rada Rodziców otrzymała od Cateringu „Pawełek” rozliczenie za obiady dla dzieci z
Ukrainy, które finansowane były ze środków zebranych specjalnie na ten cel.
Do Prezydenta Miasta Poznania oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich
wysłane zostało pismo z prośbą o sfinansowanie realizacji wiaty rowerowej. Rada
Rodziców oczekuje na odpowiedź.
Projekt „różowej skrzyneczki” ze środkami higienicznymi dla uczennic na czas
menstruacji został zrealizowany. Skrzyneczka znajduje się w gabinecie pielęgniarki,

we wrześniu zostanie umieszczona w damskiej toalecie. Szkoła otrzymała dwie paczki
środków higienicznych.
Przedstawiono pomysł zagospodarowania ogrodzonego terenu przed szkołą, pod
którym znajduje się stary zsyp na węgiel. W przyszłym roku można postarać się o
pozyskanie środków na zasypanie zsypu, co da możliwość zagospodarowania
nieużywanego terenu.
5. Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Magdalena Michałowska, odczytała
sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 –
sprawozdanie będzie dostępne na stronie RR.
Rada Rodziców jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującej
Radzie Rodziców i zatwierdzeniu sprawozdania: 15 głosów ZA.
Członkowie Rady Rodziców przekazali Pani Magdalenie Michałowskiej, która w
bieżącym roku szkolnym kończy działalność w Radzie, uroczyste podziękowania za jej
działalność.
Dyrekcja Szkoły pożegnała ustępujących członków Rady Rodziców, szczególne
podziękowania kierując do Przewodniczącej, za jej wieloletnie zaangażowanie w pracę
na rzecz Szkoły.

