
 

 

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA RADY RODZICÓW przy SP nr 74 w Poznaniu 

20.09.2018 

 

A. Stali uczestniczy spotkania – Dyrekcja SP 74, Prezydium RR oraz przedstawiciele Rad 

Klasowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego sprawozdania 

 

B. Omówione tematy/Podjęte decyzje  

1. Ustalono wysokość składek RR – 60 pln na pierwsze dziecko, 30 pln na drugie dziecko, 0 

pln na trzecie dziecko. 

2. Walentynki - Trójki klasowe powinny wrócić do swoich klas i przedyskutować czy chcemy 

kontynuować organizowanie tego wydarzenia, czy bierzemy pod uwagę inną formułę.  

3. Nowa inicjatywa - „Słodkie poniedziałki” – propozycja wdrożenia nowej aktywności 

gromadzenia środków polegająca na upieczeniu kilku ciast przez klasy a następie 

rozprzedaży wśród uczniów, rodziców etc. Zaproponowano, aby był to drugi poniedziałek 

każdego miesiąca. W razie kolizji ze świętami lub feriami będzie ustalane indywidualnie. 

Każda klasa zapewnia papierowe serwetki we własnym zakresie. Pierwszy „Słodki 

poniedziałek” organizują klasy 7 ze wsparciem p. Mai Blumskiej. Koordynatorem całej 

akcji jest p. Marlena Binek. Pozyskane ze sprzedaży środki będą rozdysponowane: część 

trafi na konto Rady, co do reszty trwają jeszcze dyskusje ile i na jakie cele. RR wróci ze 

szczegółową informacją do Trójek klasowych. 

4. Omówiono zasady pracy Rad Rodziców zgodnie z najnowszymi wytycznymi 

opublikowanymi na stronie MEN 

https://men.gov.pl/zycie-szkoly/rady-rodzicow/rady-rodzicow.html 

5. Ustalono że przygotowany zostanie stały harmonogram spotkań RR i opublikowany w 

zakładce RR na stronie Szkoły. W razie nagłych sytuacji RR jest także gotowa spotkać się 

dodatkowo w ustalonym uprzednio terminie dogodnym dla uczestników. 

6. Omówiono temat wpłat w Świetlicy szkolnej (dotyczy dzieci zgłoszonych do świetlicy) na 

artykuły papiernicze. Wpłaty takie mają wynosić 5 pln od osoby na miesiąc (czyli 50 pln 

na rok). Ustalono, że wpłaty zostaną przesłane na konto RR w dwóch transzach – 

szczegóły u skarbników klasowych. RR prosi aby nie wpłacać pojedynczo. 

7. Omówiono temat ginących piórników w trakcie zajęć wf. Zaginęły 4, jeden został później 

znaleziony. Zasugerowano aby sprawdzić czy w klasie dzieci nie „bawią się” w tzw. 

trolowanie, polegające na zabieraniu i chowaniu sobie różnych przedmiotów. Zjawisko 

znane i występujące już wcześniej w szkole. Samorząd Uczniowski zostanie 

zaangażowany w akcję informacyjną nt szkodliwości takich „zabaw” i dotrze z 

komunikatem do każdej z klas. 

https://men.gov.pl/zycie-szkoly/rady-rodzicow/rady-rodzicow.html


8. Wybrano Prezydium RR w składzie: Przewodniczący – Sylwia Miętkiewicz, Z-ca 

Przewodniczącego – Diana Borowik, Skarbnik – Renata Zachciał 

9. Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie – Kinga Polaczyk, Agata Konarska, Ewa Kroma 

10. Z uwagi na nadal brakujące kluczyki do szafek postanowiono, że każda z klas wpłaca 26 

pln na cele zakupu brakujących kluczyków – akcja jednorazowa, w akcji nie uczestniczą 

klasy pierwsze. 

11. Weryfikacja zawartości szaf vendingowych – do weryfikacji, prośba o wskazanie co ma z 

szafy zniknąć a co powinno być umieszczone. 

 

C. Przypomnienie zasad współpracy z RR 

1. RR nie pośredniczy w żadnych tematach dotyczących ubezpieczenia – ubezpieczenie jest 

opcjonalne, decyzję podejmują rodzice dziecka 

2. Wszelkie uwagi nt. cateringu prosimy zgłaszać na adres email zamieszczony na stronie 

Szkoły w zakładce Rady Rodziców. 

3. Wszelkie finansowe operacje przeprowadzana są za pośrednictwem konta RR – nie 

praktykujemy gotówkowych rozliczeń. 

4. Wpłaty, zwroty, dofinansowania do wycieczek lub szczególnych sytuacji odbywają się za 

pośrednictwem klasowych skarbników – bardzo prosimy o niewpłacanie pojedynczo 

5. Wszelkie przelewy proszę dokładnie opisywać w tytule przelewu (aby można było 

zidentyfikować od której klas, na jaką potrzebę etc) 

6. Wzorem ubiegłego roku wysokość zwrotu od wpłaconej kwoty na RR wynosi 15% 

7. Termin wpłat na RR – koniec listopada 2018, jeśli wpłaty zostaną uregulowane w 

terminie zwroty zostaną zrealizowane do 15 grudnia 2018.  

8. Jak co roku w zależności od poziomu wpłat opracujemy plan wydatków (jak zawsze 

największymi pozycjami są dofinansowania do wycieczek oraz zakup nagród na koniec 

roku szkolnego).  

9. Wzory wniosków o dofinansowania zamieszczone są na stronie RR. 

 

D. Tematy do omówienia na kolejne spotkania 

Nie zgłoszono. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do sprawozdania ze spotkania RR_lista obecności_20.09.2018 

Przedstawiciele Rad Klasowych 

lp klasa przedstawiciel klasy  

1 1a Obecny (2) 

2 1b  Obecny (3) 

3 1c  Obecny (1) 

4 2a  Obecny (1) 

5 2b  Nieobecny 

6 2c  Obecny (1) 

7 3a  Nieobecny 

8 3b  Obecny (1) 

9 3c  Nieobecny 



10 4a  Nieobecny 

11 4c  Obecny (1) 

12 4d  Obecny (4) 

13 4e  Obecny (1) 

14 5a  Obecny (2) 

15 5b  Obecny (1) 

16 5c  Obecny (1) 

17 5d  Nieobecny 

18 6a  Obecny (1) 

19 6b  Obecny (1) 

20 6c  Obecny (1) 

21 7a  Obecny (1) 

22 7b  Obecny (1) 

23 7c  Obecny (1) 

24 8a  Nieobecny  



25 8b  Obecny (1) 

26 8c  Nieobecny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


