
 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 

Szkoły Podstawowej Nr 17 w Poznaniu 

w roku szkolnym 2016/2017 

 

W roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców działając w oparciu o nowe przepisy 

zorganizowała i przeprowadziła na terenie szkoły akcję ubezpieczenia NNW uczniów naszej 

szkoły. Po raz pierwszy rodzice mieli możliwość wyboru wysokości składki rocznej. 

Dziękuję  pani Karolinie Krasińskiej i pani Annie Piwońskiej  nie tylko za sprawną 

organizację w przeprowadzeniu akcji na terenie szkoły ,ale również za zaangażowanie w 

obsługę tego ubezpieczenia w całym mijającym roku szkolnym. Dziękuję również pozostałym 

członkom rady za aktywne wsparcie  i pomoc  w przeprowadzeniu  tej akcji na terenie swoich 

klas. 

 

Wyrazy podziękowania kieruję również do pana Sebastiana Kocoła  ,który kierowany troską o 

zdrowie naszych dzieci przyczynił się w istotny sposób  do rozwiązania problemu noszenia 

przez uczniów ciężkich toreb i plecaków z podręcznikami  szkolnymi. Otóż pan Sebastian 

nawiązał kontakt z producentem szafek szkolnych i udostępnił go wszystkim rodzicom oraz 

wskazał sposób w jaki chętni rodzice mogą nabyć dla swoich dzieci taką szafkę za 

symboliczną sumę 50 złotych. Uzgodnił również z dyrektorem szkoły miejsce gdzie te szafki 

można zamontować i czynnie angażował się w ich montaż.  

     

 Rada Rodziców zajęła się wspólnie z dyrekcją szkoły rozwiązaniem problemu regulacji 

ciepła w klasach. W tym celu przeprowadzono rozmowy z dostawcą ciepła i Poznańską 

Spółdzielnia Mieszkaniową . Dostawca ciepła zobowiązał się do rozwiązania tego problemu 

do końca sierpnia br. ,realizując projekt kompleksowej regulacji temperatury w budynkach 

szkolnych ,do którego to projektu została zakwalifikowana nasza szkoła. Jednocześnie PSM 

postanowiła przekazać nieodpłatnie szkole termoregulatory do grzejników oraz zobowiązała 

się udzielić pomocy przy ich instalacji co ma nastąpić po zakończeniu sezonu grzewczego. 

Mam nadzieję ,że podjęte zobowiązania zostaną zrealizowane.  

 

Również  w tym roku szkolnym rada interweniowała w sprawie kilku odwołanych zajęć  

nauki pływania na basenie Atlantis ,które były spowodowane przyczynami  techniczno  -

sanitarnymi powstałymi z powodu zanieczyszczenia  basenu przez grupy korzystające z niego 

przed naszymi dziećmi. W efekcie przeprowadzonych rozmów dyrekcja basenu zobowiązała 

się do zrekompensowania odwołanych zajęć co nie zostało zrealizowane ,dlatego że basen 

zażądał dodatkowej opłaty za zajęcia ,które miały być rekompensatą. Takie rozwiązanie 

zaproponowane przez basen wywołało kontrowersje wśród rodziców , którzy nie skorzystali z 

takiej formy zadośćuczynienia. W dniu zakończenie roku szkolnego przeprowadzona kontrola 

wykazała , że za zajęcia, które się nie odbyły basen nie pobrał opłaty. Przy tej okazji pojawił 

się również problem rosnących w ciągu roku kosztów korzystania z zajęć na basenie. Po 

wnikliwej analizie okazało się ,że niestety część rodziców wycofując swoje dzieci z zajęć 

łamie zasadę solidarnego ponoszenia kosztów za basen obciążając swoimi kosztami 

pozostałych rodziców. Aby zapobiec takim sytuacjom  w przyszłości  przeprowadzono 

ankietę wśród rodziców klas drugich i trzecich w której to rodzice oprócz woli przystąpienia 

do zajęć ich dzieci na basenie w nowym roku szkolnym zobowiązywali się do uiszczenia z 

góry opłaty za semestr. 

 

Wzorem lat ubiegłych udało się doposażyć w niezbędne środki opatrunkowe apteczki klasowe 

oraz gabinet pielęgniarski. Również  potrzymano zainicjowaną w zeszłym roku szkolnym  



 

 

akcję nagradzania książkami dzieci, które otrzymały na zakończenie roku szkolnego 

świadectwa z czerwonym paskiem. Mam nadzieję ,że tego typu działania rady na stałe wpiszą 

się w obraz szkoły.  

Dzięki dofinansowaniu  z dobrowolnych składek rodziców i czynnej pomocy rady mogły w 

naszej szkole odbyć konkursy ,imprezy szkolne i projekty takie jak : 

- Pasowanie na pierwszoklasistę 

- Międzyszkolny konkurs wiedzy biblijnej 

- Konkurs  „W magicznym świecie wierszów Jana Brzechwy” 

- Konkurs „Biegające dyktando” 

- Konkurs kaligraficzny „Złote pióro” 

- Projekt edukacyjny „Misiowe imieniny z książką” 

- Konkurs języka angielskiego 

- Szkolny konkurs „Mam Talent” 

- Międzyszkolny konkurs „Mam Talent” 

- Warsztaty plastyczne „Dekorowanie na kolędową nutę” 

- Konkurs „W świecie baśni Jana Christiana Andersena” 

- Dzień Seniora 

- Konkurs „Zwierzę to nie zabawka” 

- Międzyszkolny konkurs mitologiczny 

- Projekt szkolny „Od grosika do złotówki” 

- Międzyszkolny konkurs z literowania języka angielskiego „Super spelling”  

- Konkurs przyrodniczy 

- Międzyszkolny konkurs „Jestem Polakiem i poznaniakiem” 

- Konkurs pięknego czytania 

-Konkurs „Niezapominajka” 

- Dzień Dziecka 

- Dzień Sportu 

Dofinansowano również trójkę uczniów w trudnej sytuacji finansowej pomagając im w 

możliwości wyjazdu na wycieczkę szkolną. 

 

Dziękuję wszystkim członkom rady za okazaną pomoc ,a w szczególności paniom Kamili 

Bazyly, Justynie Krüger ,Beacie Pałuka ,Magdalenie Matuszewskiej Wiza i panu Pawłowi 

Żurowskiemu za czynne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i jej uczniów oraz pomoc w 

organizacji pracy Rady Rodziców. 

 

Współpraca z gronem pedagogicznym szkoły układała się dobrze i bez konfliktów.  

Natomiast zarówno współpraca z dyrekcją szkoły jak i spotkania mające na celu rozwiązanie 

pewnych problemów przebiegała w atmosferze  konstruktywnej dyskusji ,wzajemnego 

szacunku i zrozumienia 

Zebrania Rady Rodziców także przebiegały w atmosferze konstruktywnej i rzeczowej 

dyskusji ,a frekwencja w całym roku szkolnym wynosiła  
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