
Poznań 29.09.2016r.

§pBAWoZDANl§
z pienrszego zebrania Radyiodziców w roku szkotnym 2att6l mfi ,

Członkowie Rady Rodziców:

Dorota Waszkis fklasa 0a),

Anna §korlińska (klasa 0b},

Anna Durkalec (klasa 1),

Aneta Marzuchowska {klasa 2a},

Magdalena Nowak {klasa 2b),

Piotr Lubiński {klasa 3a},

Anna Michalska {klasa 3b),

Monika Piasecka (klasa 3c},

Ewa Klarkowska (klasa 4a),

Monika Dudziak {klasa 4b},

Katarzyna Jóźwiak (klasa 5},

Robert Przyjemski (klasa 6a},

Ryszard Zaczyński {klasa 6b}

t{aPoczątku zebranila Pan Ąpe*rtvrBaneĄ*tR$arcz*praea*aw*ffią§dilrń cŁ*onkiw
Rady Rodzicórł, a na§tęp*ie prredsĘłł*tcztonkcm rąulamin Rady.

Na PierwszYm zebraniu głównyrrr zadaniem członków Rady Rodziców jest wybranie
Prezydium Rady zgodnie ze §tatusem R*dy oraz Regulaminem fiaĄ z 7.1o.2§t4r,

' Początkowo pan Ryszard Zaczy+s*i zgłosił kandydaturę pani Katarzyny Jóźwiak na
przewodniczącego Rady.

r Pani JdŹwiak wyraziła zgodę na *andydaturę na przewodniczącego Rady Rodzicówl OdbYto sięglosowanie z jednym glosem wstrzymującym pana Roberta przyjemskiego. Reszta
głosów bYła pozyĘwna. W rez*ltacie pani Katarzyna Jóźwiak zostata przewodniczącą Rady
Rodziców.

l Od tego momentu pani przewcd*icząca, przewodniczy dalszej części zebrania, Do tej pory
przewodniczył Pan Dyrektor.

r PaniJÓŹwiak zaProponowała pana Ryszarda Zaczyńskiego do kandydowania na stanowisko
wiceprzewodniczącego Rady ft*dziców.

r pan Ryszard zaczyński wyraził Ęodę na kandydowanie na to stanowisko.
o OdbYło się głosowanie i,iednogl*śnie pan Ryszard Zaczyński zostal wiceprzewodniczącyrn

Rady rodziców.



' Na skarbnika Pani Katarzyna JÓŹwiak zaproponowała kandydaturę pani Doroty Waszkis, ale
pani Dorota wyraziła obawy z odpowiedzialności na to stanowisko.

r ZaPYtano się w tym rnomencie czy fnni członkowie chcieliby zostać kandydatami na to
stanowisko?

o Pani Małgorzata Rogalewicz ęłosila swoją kandydaturę" odbyło się głosowanie i
jednogloŚnie pani Małgorzat* §ogalewicz zosteła skarbnikiem Rady Rodziców.

o Pani Przewodnicząca ponown§* eaproponowała panią Dorotę Waszkis, ale Ęm razem na
sekretarza Rady Rodziców.

o Pani Dorota Waszkis zgodziła się na kandydowanie na to stanowisko i odbyło się głosowanie,
Jednogłośnie Pani Wasakfs zastafa sekretarzem Rady Rodziców.

o Na końcu do Komisji Rewizyjn*j zostali zaproponowanipani Magdalena Nowak oraz pan
Piotr Lubiński.

r KandYdaci zgodzili się na kanĘdowanie na te stanowiska i odbyĘ się głosowania.
JednogłoŚnie pani Nowak i pan Łubiński zostali członkami komisji rewizyjnej.

Płr wYbraniu Frezydium Rady pan Ęrektor poinformował rodziców, że w obecnym roku
szkolnym rnarny pona d ZaB uczniów. P*łr Beaedykt Rybarczyk pl"zedstatłff projekt na rok żot6/2al7
juŻ Po refórmie oŚwiaty. Członkowie wĘm rnomencie wyrażali swoje opinie i obawy na ten temat.
Po krótkiej dyskusji Pan Dyrektor opuściłzebranie Rady.

Zeszłoroczni członkowie RR przekarali wszystkim czlonkom Rady stan konta na zakończenie roku
szkolnego 2OL6/2a77, który wynosi ok ?6§ zł.

NowYrn członkom Rady rodziców z*stata przedstawiono zeszłoroczna aktywność rady.
Poinforrnorłanó czym zajmu,l'e się Rada fiodzictiw oraz jakie są jej prawa. Pan Robert przyjemski w
tYm momencie zachęcił wszystkich człanków do zapoznania się z Regulaminem Rady Rodziców.

Pani Katarzyna JÓŹwiak poinformowała, że na kolejnym zebraniu Rady członkowie będą musieli
PnegłosowaĆ preliminarz na obecny rok sukolny, l zapytała czlgnków co powinno się znateźć w
Preliminarzu? Członkowie pfoponowali kontynuację szlachetnej pacaki, kontynuację konkursu
klaqowego. Zaproponowano dofinansowanie Sańorządu Uczniowskiego, który §am ma przekazać RR
swoje zapotrzebowania. Padła propozycja nagrodzenia trzech najlepszych uczniów. Dofinansowanie
FestYnu na Dzień dziecka. W tym roku Ędzie miał on inną formę i zaczęliśmy wypowiadać swoje
opinie na temat czy dmuchane zamki będą się sprawdzać przy innej formie Festvnu.

Czlonkłrwie wyrazili swoje zainteresowanie nauczycielami, którzy w cz,€rwcu będą potrzebowali
aProbatY RadY Rodziców do egzaminu *a }lauceyciela Mianowanego. Pani przewodnicząca spróbuje
dowiedzieć się czy w obecnym roku są w *aszej szkole tacy nauczyciele.

\U dalszej clęścj ałonkowie RR dys§łrtor+ali nad polrformowanierrr wsaystkicłr roda*iw tlv
szkole o działalnoŚci Rady i zachęcaniu ith do wpłat na konto Rady Rodziców. Fadła propozycja aby
zmniejszYĆ kwotę na RR, lecz zostaliśm§ przy stałej kwocie. Zawsze można poinformować rodziców,
że nie ma obowiązku płacenia całości.

Pan Piotr Lubiński zapytał: czy Rada R*dziców ma wpływ na bezpieczeństwo dzieci wokół szkoły.
Niestety poza terenem szkoły RR nie maie nic zrobiĆ, bo jestto w kwestii Rady osiedla, która zna już
ten Problem i poczyniła pewne kroki w kierunku poprawy bezpieczeństwa naszych dzieci.

RR wyka:ała zainteresowanie obnii*łiem chodnika przy parkingu koło szkoĘ ate Zarząd Dróg
Miejskich nie jest przychylny na ten mament by poprawić poruseanie się samochodów koło szkoły.



Zostafu na zebraniu poruszona kwes1naszej szkoły. przez |ia taksówka rza z opla,,który zaczepił dwójkę uczniów zod obcych. 
ten incYdent nauczYciele zaczęli ,**iii,", u.iu.i nu n,ln"ro,i*.,rrrwo płynące

Pan RYszard Zaczvńąki h-A.ł_+^. - _:t

naszej szkoĘ. 
czYński Przedstawfł Plan na utworzenie nowego placu zabaw dla starszych dzieci

Na Zakończeni€ wslv.^, *-l^*,_-._ - 
1

ułatwić o.r-oru* *r.iii]jfl 
czlonkowie wPisali swoje nurnerytelefonów oraz maile na liście by

Został wyznaczor
o godziniel8.00. ---1y termin następnego zebrania Rady Rodziców, które odbędzie się 25.10.2016r

Sporządzila:

Waszkis

l,"}-,,/*


